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ПЕРЕДМОВА 


 
І  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  


Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Пащенко Олександр Анатолійович, доцент кафедри техніки розвідки родовищ 
корисних копалин; 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 


тиражований та розповсюджений без дозволу Державного ВНЗ «НГУ». 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Державного ВНЗ 


«НГУ». 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів та молодших спеціалістів напряму 6.050301 Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


 
Стандарт встановлює: 


– компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі ОПП 
молодшого спеціаліста з гірництва; 


– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 
компетенції; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 


3. Базові дисципліни 
Математика; 
Інформатика; 
Нарисна геометрія та інженерна графіка. 


 
 


5. Дисципліни, що забезпечуються 
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Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст: 
Буріння свердловин на тверді корисні копалини; 
Транспорт при геологорозвідувальних роботах; 
Буріння свердловин на нафту та газ; 
Буріння свердловин на воду; 
Буріння технічних свердловин. 
 


6. Обсяг дисципліни 
 


Загальний обсяг – 4 кредити ECTS  
Лекції – 21 академічні години. 
Лабораторні заняття – 21 академічних годин 
Самостійна робота –  78 академічні години 
 


7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Працювати з ПК згідно з санитарними 
нормами. 
Застосовувати комп’ютерну техніку на 
виробництві згідно призначення і вимог 
до експлуатації. 
Використовувати програми для 
інженерних розрахунків і графічних 
побудов 
Працювати на комп’ютеризованих 
бурових установках 


Лекції 
1. ТБ при роботі з ПК. Комп'ютерна 
техніка в виробництві . 
2. Програми що використовуються для 
інженерних розрахунків і графічних 
побудов. (Excel, Access, MathCad, Kompass, 
SolidWorks, Ansys) 
3. Інженерні розрахунки з використанням 
Excel 
4. Комп'ютеризовані бурові установки 


2 Креслити і будувати 3-D об'єкти за 
допомогою Kompass, SolidWorks 
Розраховувати поля напружень у тілах. 


1. Креслення, побудова 3-D об'єктів за 
допомогою Kompass, SolidWorks. 
2. Розрахунок напружень в SolidWorks. 


3 Використувати функції робочого аркуша 
Excel 
Обчислювати математичні вирази в 
програмі Excel 
Будуватидіаграми в програмі Excel 
Редагувати діаграми та апроксимація 
даних в програмі Excel 
Проводити інженерні розрахунки 
засобами програми Excel 
Оформлювати креслення 
Будуватискладні креслення 
Створювати робочі креслення 
Створювати зборки 
Будувати тіла обертання 
Моделюватипородоруйнівнийінструмент 


Лабораторні заняття 
1. Використання функцій робочого аркуша 
Excel 
2. Обчислення математичних виразів в 
програмі Excel 
3. Побудова діаграм в програмі Excel 
4. Редагування діаграм та апроксимація 
даних в програмі Excel 
5. Проведення інженерного розрахунку 
засобами програми Excel 
6. Оформлення креслень  
7. Побудова складного креслення 
8. Тривимірне моделювання 
9. Створення робочого креслення 
10. Створення зборок 
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


11. Побудова тіл обертання 
12. Моделювання породоруйнівного 
інструменту 


 
8. Індивідуальне завдання 


До екзамену допускаються студенти, які виконали лабораторні роботи та 
індивідуальне завдання «Інженерний розрахунок на ЕОМ». Виконання 
індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій 13.8. 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 
♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 
рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 


9 Позначення фізичних величин 
 
Q −продуктивність; 
m−  маса; 
ρ – щільність;  
W− опір руху;  
υ  – швидкість руху;  


N – потужність; 
η – коефіцієнт корисної дії 
a −  прискорення;  
f – коефіцієнт тертя; 


 
10. Форма підсумкового контролю 


Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 
контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
інформаційним забезпеченням дисципліни – джерела 13.1 - 13.7. 


 
11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
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вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  
Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 


інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  
 


12. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ> 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ< 0,7. 
 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 


13. Рекомендована література 
1. А. Косцов, В. Косцов. Word. Практическоеруководство. Мартин, 2004 г. - 


176 с. 
2. В. Кузьмин. Microsoft Office Excel 2003: русскаяверсия. Учебный курс. 


Серия: Учебный курс. Питер, Издательскаягруппа BHV, 2005 г. - 464 стр. 
3. ВильямОрвис. EXCEL для ученых, инженеров, студентов: Пер. с англ. – 


К.: Юниор, 1999. – 528 с., ил. 
4. Н. Б. Ганин.Проектирование и прочностной расчет в системе KOMПAC-


3D V13. ДМК-Пресс, 2011 г. – 320 с. 
5. А. А. Герасимов. Новыевозможности КОМПАС-3D V13. Самоучитель. 


БХВ-Петербург. 2011 г. – 288 с. 
6. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks. 2004 г. 
7. Прохоренко В. П.SolidWorks. Практическое руководство. 2004 г. 
8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерні 


технології в бурінні" для студентів спеціальності 6.090306 "Буріння". / 
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Упорядн.: Пащенко О.А. – Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2010. – 20 с. 


 
14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
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Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Інтегрована програма навчальної дисципліни - нормативний документ, 


який складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки 
(ОПП) бакалаврів напряму   6.050301  Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом 
діагностики під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
нормативної дисципліни «Направлене буріння» бакалаврам з гірництва.  


Стандарт встановлює: 
– компетенції, що має опанувати бакалавр;  
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.090306 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 


навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 
 3. Базові дисципліни 


 
 Вища математика  Електропостачання та електропривід 
 Фізика  Механіка гірських порід 
 Теоретична механіка  Геологія 
 Нарисна геометрія інженерна 


графіка 
 Гідравліка та гідропривід 


  Теорія машин і механізмів та деталі 
машин 


 


 Технологія буріння свердловин на 
тверді корисні копалини 







 
5. Дисципліни, що забезпечуються  


 
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст: 
          Ускладнення та аварії при бурінні. 
          Проектування бурових машин і механізмів. 
          Професійні функції та задачі спеціаліста. 


 
6. Обсяг дисципліни  
Загальний обсяг – 2,5 кредити (135 академічних годин). 
Лекції – 40 академічних годин. 
Практичні заняття – 40 академічних годин. 
Самостійна робота – 48  академічних  годин   
 
7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
 


З використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти 


Змістові модулі 


1 Розраховувати параметри просторового положення 
свердловин 
Оцінювати характер траси свердловин . 
Розраховувати та будувати проекції трас викривлених 
свердловин 
Вибирати технічні засоби оперативного контролю 
параметрів просторового положення свердловин 
Визначати поправки до результатів вимірювання. 
Здійснювати оперативні  виміри параметрів викривлення 
свердловин. 
Виявляти причини  та прогнозувати закономірності 
викривлення свердловин. 
 
Розробляти заходи по попередженню викривлення 
свердловин. 
Проектувати траси одностовбурних свердловин та 
розраховувати їх параметри. 
 
Вибирати найбільш прийнятні методи на технічні засоби 
штучного викривлення свердловин. 
 


Лекції 
1. Просторове положення 
свердловин 
  
 
2. Методи та технічні 
засоби контролю 
параметрів викривлення 
свердловин. 
 
3. Причини та 
закономірності 
викривлення свердловин 
4. Попередження 
викривлення свердловин 
5. Проектування трас 
одностовбурних 
свердловин. 
6. Методи та технічні 
засоби штучного 
викривлення 
 


2 Розраховувати основні параметри циклу штучного 
викривлення 


7. Проектування циклу 
штучного викривлення 
 







№ 
 


З використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти 


Змістові модулі 


 Вибирати найбільш  прийнятні способи орієнтування 
відпилювачів  та типи орієнтаторів. 
Здійснювати орієнтування на поверхні та в свердловині. 
Застосовувати раціональну технологію штучного 
викривлення. 
Оцінювати прийнятні умови застосування багато 
вибійного буріння. 
Вибирати та розраховувати  оптимальний профіль 
багатостовбурної свердловини. 
Вибирати спосіб та технічні засоби забурювання  
додаткових стволів. 
Забезпечувати дотримування  вимог технології 
багатостовбурного буріння.. 
Вибирати засоби одержання орієнтованого керну.  
Визначати параметри просторового залягання гірських 
порід по орієнтованому керну. 


8. Орієнтування 
відхилювачів 
 
9. Технологія штучного 
викривлення 
10. Багатовибійне 
буріння 
 
 
 
 
 
 
11. Основи кернометрії 
 


3.  
 
Вибирати для конкретних умов та застосовувати засоби 
контролю. 
Виконувати розрахунок координат точок на осі 
свердловини та будувати прекції її траси. 
 
Виконувати розрахунки параметрів та побудову профілю 
профілю одноствбурної свердловини. 
 
Розраховувати місця розташування центраторів бурильної 
колони з метою запобігання викривлення свердловин 
 
 
 
Вибирати для конкретних умов технічні засоби щтучного 
викривлення свердловини,  виконувати їх підготовку до 
використання. . 
   


Практичні заняття 


1. Вивчення засобів 
контролю параметрів 
викривлення свердловин 
2. Розрахунок та 
побудова проекцій 
викривленої свердловини 
3. Проектування профілю 
одностовбурної 
свердловини 
4. Розрахунок та 
визначення місць 
розташування 
центраторів бурового 
снаряду. 
5. Вивчення конструкцій 
засобів штучного 
викривлення 


4.  Розраховувати параметри циклу штучного викривлення 
свердловини. 
 
 Здійснювати орієнтацію клина з використанням само- 
орієнтуючої печатки. 
 Вирішувати завдання корегування  траси свердловини з 
урахуванням кутів установки відхилювача. 
 Вибирати необхідну конструкцію, виконувати 
орієнтування на поверхні  та застосовувати  в свердловині 
електричні орієнтатори  відпилювачів. 
 
 


6. Розрахунки по 
проектуванню циклу 
штучного викривлення 
7. Визначення кута 
довороту клина 
8. Визначення та аналіз 
кутів установки клина 
9. Вивчення конструкцій 
електричних орієнтаторів 
 







№ 
 


З використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти 


Змістові модулі 


  Вибирати технічні засоби одержання орієнтованого 
керну. 
 Визначати параметри просторового розташування  
елементів гірських порід по орієнтованому керну . 


10. Визначення 
параметрів залягання 
елементів гірських порід 
по орієнтованому керну 


   
 


8. Індивідуальне завдання 
До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне 


завдання «Проектування циклу корегування траси свердловини». Виконання 
індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій . 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова 


схема, рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
9 Позначення фізичних величин 
 


  
α- зенітний кут; 
θ – азимутальний кут; 
η – кут нахилу; 
δ – повний просторовий кут; 
φ – кут установки відхилювача; 
 


С ос. – осьове навантаження; 
n – частота обертання; 
Q – витрати промивної рідини; 
γ – кут зустрічи 
β – кут падіння пласта; 


 


 
10. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 13.1 - 13.4. 
 
11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


інтегрованої дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-







методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 
у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
12. Вимоги до засобів діагностики 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх 
модульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 
 
13. Рекомендована література 


 
13.1. Сулакшин С.С. Направленное бурение: Учебник для вузов.-М.: Недра, 
1987.- 272с. 
13.2.  Зиненко В.П. Направленное бурение: Учебное пособие для вузов.-М.: 
Недра, 1990,-152с. 
13.3. Мельничук И.П. Бурение направленных скважин малого диаметра. М.: 
Недра, 1978.- 220с. 
13.4. Лиманов Е.Л., Страбыкин И.Н., Елизаров М.И. Направленное бурение 
разведочных скважин. М.: Недра, 1978. 314с.  
 
 


 
14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-


методичного забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
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Кафедрою філософії 
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наказом ректора Національного гірничого університету 
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рішенням засідання кафедри філософії (протокол №3 від 15.10.09р.) 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Шабанова Юлія Олександрівна, завідувач кафедри філософії; 
Жижченко Валерій Петрович доцент кафедри філософії 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального 


закладу. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми  
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає 


підсумковому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними 
цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – 
сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі 
підготовки фахівців (ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора 
закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і 
затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
дисципліни «Філософія» бакалаврам всіх напрямів.  


Стандарт встановлює: 
– компетенції, що має опанувати студент; 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. 


«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями».  
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4. Базові дисципліни 


 «Світова історія (шкільний 
курс)» 
«Історія України» 
«Історія української культури» 


  


  
 
 


  


5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять  
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


 


1 2 3 4 5 6 
№1 - осмислювати соціальні, 


загальносвітові та вітчизняні явища 
на основі знань, здобутих під час 
проходження даного курсу;   


- критично ставитися до усталених 
думок і оцінок;  


- самостійно оцінювати соціальні 
явища; 


- орієнтуватися у світоглядних 
позиціях; 


- застосовувати знання, здобуті в 
даному навчальному курсі для 
формування власної життєвої 
позиції; 


- розрізняти способи отримання 
знань про світ; 


- на основі знань про основні 
принципи наукового пізнання  
відрізняти його від інших форм 
пізнання; 


- розрізняти основні методи 
наукового пізнання світу. 


Лекції   
Аудиторні – 3 години на тиждень 


1. Філософія як 
специфічний тип 
знання 


2 24 42 


2. Антична філософія 2 


3. Філософія 
Середньовіччя 


2 


4. Філософія доби 
Відродження 


2 


5. Філософія Нового 
часу та Просвітництва 


2 


6.Класична німецька 
філософія 


2 


7. Філософія 
марксизму 


2 


8. Сучасна західно-
європейська філософія 


2 
 
 


9. Особливості та 
витоки української 
філософської думки 


2 


10. Проблеми 
онтології в філософії 


2 


11. Проблеми 
гносеології та 
методології наукового 
пізнання 


2 
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1 2 3 4 5 6 
12. Модульний 
контроль – лекційна 
контрольна робота (9-
10 тиждень) 


2 


Разом: 24 48 72 
   


№2 - формулювати цілі власної діяльності з 
урахуванням суспільних, державних i 
виробничих інтересів; 
- визначати структуру власної діяльності;  
- організувати та контролювати власну 
поведінку з метою забезпечення 
гармонічних стосунків з учасниками 
спільної діяльності, враховуючи 
світоглядні особливості її членів; 
- формувати орієнтацій ну основу власних 
дій; 
- оцінювати результати власної діяльності 
стосовно досягнення часткових та 
загальних цілей діяльності; 
- на основі аналізу  результатів власних 
спостережень, використовуючи етико-
естетичну теорію, встановлювати 
моральні переконання та смакові 
уподобання учасників спільної діяльності 
 
 
 


Практичні заняття   
Аудиторні – 1 година на тиждень 


1. Філософія як 
специфічна форма 
суспільної  свідомості.  


2 24 30 


2.  Проблеми онтології 
та гносеології в 
філософії. 
Методологія 
наукового пізнання. 


2 


3. Людина і світ 
культури. Взаємодія 
суспільства і прирди. 


2 


Модульний контроль - 
захист лабораторного 
модуля за розкладом 
занять:  9-10 тижні 
 
 
 


2 


Разом: 8  28 36 
 
    


 
  


  Разом по дисципліні 32 76 108 
  Частка  навантаження  0,63  


 
 


  
6. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль 


здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх 
модульних контролів.  


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
балу результатів усіх модульних контролів. 


 
7.  Вимоги до інформаційно-методологічного забезпечення дисципліни 
 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни у повному обсязі. 
 Методичне забезпечення повинно відповідати 
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8. Рекомендована література 


1.  Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський 
В.Г. Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Київ: 
Либідь, 2001.- 406 с. 
 


2.  Бичко І.В., Бичко А.К., Бузький М.П. та ін. Філософія: Курс лекцій.- 2-е 
вид.- Київ: Либідь, 1994.- 574 с. 
 


3.  Володимир Кондзьолка. Історія середньовічної філософії. - Львів: Світ, 
2001. 
 


4.  Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій.- Київ: Наукова 
думка, 1996.- 286 с. 
 


5.  Заїченко Г.А. та ін. Філософія.- Київ: Вища школа, 1995.- 455 с.  
 
 


6.  Історія філософії: Підручник. // А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. 
Табачковський. - Київ: Либідь, 2001. 
 


7.  Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини.- Київ: Абрис, 
1995.- 335 с. 


 
8. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для 


студентів вищих закладів освіти III—IV рівнів акредитації. - 3-тє 
видання, перероб. і доповн. - Львів: "Магнолія плюс", 2005. 


 
9. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник. - Київ: 


Академвидав, 2007  
 


10. Філософія: Підручник. // Андрущенко В.П., Волович В.І., Горлач М.І., 
Головченко Г.Т., Губерський Л.В., Єфімець О.П., Кремінь В.Г. 
Підберезський М.К., Рибалко В.К. / За ред. проф. М.І. Горлача, проф. 
В.Г. Кременя, проф. В.К. Рибалка. - Харків: Консум, 2001. - 671 с. 
 


11. Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні.- Київ: Орій, 
1992.- 229 с. 
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Модульне завдання № 1. 
(лекційний модуль) 


Питання до модульної контрольної работи  
 
1. Визначити поняття «Філософія».  
2. Сформулювати особливості філософського знання і філософської діяльності.  
3. Що таке філософська проблема? Дати характеристику головних філософських 


проблем. 
4. У чому полягає особливість давньогрецької філософії.   
5. Функції філософії в суспільстві.  
6. Дати загальну характеристику давньоіндійської філософії. 
7. Специфіка давньокитайської філософії: конфуціанство. 
8. Специфіка давньокитайської філософії: даосізм. 
9. Релігійно-філософське вчення буддизму. 
10. Основні школи ранньої грецької філософії. Загальна характеристика. 
11. У чому полягає маєвтика Сократа. 
12. Етика Сократа. Вчення Сократа про благо. 
13. Теорія ідей Платона. Основні положення. 
14. Вчення Платона про душу. 
15. Космологія Платона. 
16. Вчення про державу Платона.  
17. Критика Аристотелем теорії  ідей Платона. 
18. Метафізика Аристотеля. 
19. Етика Аристотеля. 
20. Загальна характеристика стоіцизму. 
21. Загальна характеристика середньовічної філософії. 
22. Християнська філософія раннього середньовіччя. Патристика. 
23. Проблема теодіцеі в філософії середньовіччя. 
24. У чому полягає спор про універсалії. Дати характеристику реалізму. 
25. Спор про універсалії. Дати характеристику номіналізму. 
26. Онтологічне доведення Ансельма Кентерберійського та його критика у філософії. 
27. Взаємовідносини філософії і теології, знання і віри у вченні Фоми Аквинського.  
28. Основні мотиви і проблематика філософії доби Відродження. 
29. Визначити поняття «гуманізм» у філософії доби Відродження. 
30. Визначити поняття «пантеїзм». 
31. Дати загальну характеристику філософії Нового часу. 
32. Эмпіризм в філософії Нового часу: Ф. Бекон. 
33. Філософія Дж. Локка. 
34. Основні положення філософії Р. Декарта. 
35. Філософія Б. Спінози. Вчення про субстанцію. 
36. Скептицизм Д. Юма. Загальна характеристика.  
37. Основні питання критичної філософії І. Канта.  
38. У чому полягає філософський метод  Г.В.Ф. Гегеля. 
39. Дати визначення об’єктивного ідеалізму. 
40. Дати визначення матеріалізму як типу філософії. 
41. Дати характеристику суб’єктивного ідеалізму. 
42. Дати характеристику агностицизму. 
43. Проблема істини в філософії.  Основні підходи і інтерпретації. 
44. Дайте визначення діалектики. 
45. Метафізика. Історія терміну та сучасне тлумачення. 
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Модульне завдання № 2 
(практичний модуль) 


Тематика індивідуальних робіт 
 


1. Основні підходи до визначення філософії.  
2. Концепт філософської проблеми. Эволюція філософської проблематики в історії 


філософії.  
3. Проблема взаємовідносин історії філософії і культурних традицій. 
4. Генезис філософії. Виникнення (початок) філософії як філософська проблема. 
5. Філософська гносеологія. Категорії «суб’єкта» и «об’єкта», види їх інтерпретації. 
6. Сформулювати особливості філософського знання і філософської діяльності.  
7. Предмет філософії.   
8. Функції філософії в суспільстві.  
9. Давньоіндійська філософія: «Упанішади»,  джайнизм, брахманистські вчення. 
10. Релігійно-філософське вчення буддизму. 
11. Специфіка давньокитайської філософії: конфуціанство, даосизм. 
12. Основні школи ранньої грецької філософії. Загальний нарис і класифікація. 
13. Класична давногрецька філософія:  Сократ и Платон. 
14. Класичн давньогрецька філософія:  Аристотель. 
15. Эліністично-римська філософія: стоїцизм и неоплатонізм. 
16. Формування середньовічної філософії та її особливості. Патристика. Августин 


Блаженний. 
17. Середньовічна філософія: спор про універсалії. Реалісти (Ансельм Кентерберійський,        


П’ер Абеляр). 
18. Спор про універсалії. Номіналізм, термінізм, концептуалізм. 
19. Взаємовідносини філософії і теології, знання і віри у вченні Фоми Аквинського.  
20. Філософія доби Відродження. Основні мотиви і проблематика. 
21. Раціоналізм в философії Нового часу (Декарт, Спіноза, Лейбніц). 
22. Эмпиризм в філософії Нового часу (Ф. Бекон,  Д. Локк,   Дж. Берклі). 
23. Критична філософія І. Канта. 
24. Філософський синтез  Г. В. Ф. Гегеля. 
25. Філософія марксизму (практика, відчуждення та його подолання, конфліктно-


радикальна теорія соціального розвитку, суспільно-економічні формації) 
26. Ірраціоналізм в філософії  ХIX ст.: А. Шопенгауер. 
27. Ірраціоналізм в філософії  ХIX ст.: екзістенціалізм С. К’єркегора. 
28. Ірраціоналізм в філософії  ХIX ст.:  «Філософія життя»  Ф. Ніцше. 
29. Позитивистська філософія  XIX ст.:  О. Конт,  Г. Спенсер,  Дж. Ст. Мілль. 
30. Неокласичні напрямки: неокантианство (Баденська і Марбургська школи). 
31. Неокласичні напрямки: неогегел’янство (Ф. Бредлі,   Д. Мак-Таггарт,  А. Кожев). 
32. Академічна "Філософія життя": В. Дільтей,  Г. Зіммель. 
33. Філософські ідеї у літературі Давньої Русі. 
34. Філософія Г. Сковороди. 
35. Філософські погляди П. Юркевича. 
36. Основні філософскі напрямки ХХ ст.  Сучасний етап розвитку філософії. 
37. Філософські і релігійно-етичні проблеми в російської філософії і літературі:                        


Ф. М. Достоєвский, Л. Н. Толстой,  Вл. Солов’ьов, В. В. Розанов,  Лев Шестов. 
38. Філософський аналіз несвідомого: психоаналіз  (З. Фрейд,  К. Г. Юнг,  Е. Фромм).          


Вплив психоаналітичної течії на світову філософію і культуру. 
39. Філософська антропологія  (М. Шелер,  Х. Плеснер). 
40. Феноменологія Э. Гуссерля. 
41. Німецький екзістенціалізм:  М. Хайдегер. 
42. Німецький екзістенціалізм:  К. Ясперс. 
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43. Французький екзістенціалізм: Ж.-П. Сартр,  А. Камю. 
44. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, християнський еволюціонізм                          


Тейяра де Шардена, персоналізм). 
45. Філософія логістичного аналізу: Г. Фреге,  Б. Рассел. 
46. Філософія Венського гуртка і Львовсько-Варшавської школи. Основні 


характеристики. 
47. Філософія науки  (К. Поппер, Т. Кун,  П. Фейерабенд). 
48. Сучасна лінгвістична філософія:  Л. Вітгенштейн,  Дж. Остін,  Дж. Р. Сёрл. 
49. Західно-європейська філософія 60-70-х р.: Франкфуртська школа (Й. Хабермас, Т. 


Адорно, Г. Маркузе). 
50. Французький структуралізм: Р. Барт,  Ж. К. Леві-Стросс,  М. Фуко,  Ж. Лакан. 
51. Основні характеристики філософії «постмодерну» і постструктуралізму: Ж. Делез,                      


Ф. Гваттарі,  Ж. Дерріда,  Ж. Бодрійяр. 
52. Філософська онтологія. Типи онтологій. Варіативність і змістовність. 
53. Категорії «свідомість» та «ідеальне» в філософії. Индивідуальна і суспільна 


свідомість. Свідомість і мова. 
54. Образ природи в історії людської культури. Типи взаємовідносин людини і природи. 


Глобальні проблеми сучасності. 
55. Агностицизм і проблеми пізнання в історії філософії. 
56. Проблема істини в філософії.  Основні підходи і інтерпретації. 
57. Філософська методологія: загальні інтелектуальні процедури (абстрагування, 


моделювання, уявний експеримент). 
58. Філософська методологія: діалектика. 
59. Філософська методологія: герменевтика. 
60. Філософска методологія: структурний підхід. 
61. Філософска методологія: компаративістика і діахронія. 
62. Філософська методологія: сінхронія. 
63. Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Філософські теорії суспільства. 


(колективістські, індивідуалістичні,  релігійні,  конфліктні). 
64. Людина в історії (особистість, група, соціум).  Проблема сенсу історії. 
65. Проблема спрямування історичного процесу. Типології історичних стадій. 
66. Філософське уявлення про культуру. Культура і цивілізація. 
67. Людина як об’єкт філософського аналізу. Проблема якості людського їснування. 
68. Релігійна составляюча філософського знання. Релігійна віра як проблема філософії. 
69. Природнє і суспільне у людині. Біологізм і соціологізм  в  інтерпретації цього 


співвідношення. 
70. Філософські теорії  антропогенезу.  
71. Экзістенціальні проблеми людського їснування: життя і смерть, доля і свобода. 
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Модульне завдання № 3. 
(лекційний модуль) 


Питання до комплексної контрольної роботи з філософії 
 


Білет № 1. 
 


1. Проаналізувати культурно-історичні умови виникнення філософії. 
2. Обґрунтувати сутність пізнання та його можливості. 
3.Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії, її законодавче закріплення і 
правове регулювання в Україні.  
4. Яка сфера людського духу лежить в основі гегелівського бачення філософії? 
- чуттєво-емоційна; 
- розум; 
- вольова. 


Білет № 2. 
 


1. Проаналізувати поняття, структуру, суспільно-історичний характер світогляду. 
2. Обґрунтувати місце німецької класичної філософії у розвитку світової філософської думки. 
3. Основні концепції походження релігії. 
4. Яка точка зору стосовно природи діалектики є позицією марксизму? 
- це мистецтво відстоювання своєї точки зору в дискусії; 
-  вміння гарно говорити; 
- вчення про розвиток. 


Білет № 3. 
 


1. Проаналізувати основні історичні типи світогляду. 
2. Основні функції релігії.  
3. Визначити поняття “емпіризм”. 
4. Який з перерахованих чинників представники марксизму вважають ключовим в 
суспільному житті? 
- духовне начало; 
- економіка (виробнича діяльність); 
- політика. 


Білет № 4. 
 


1. Проаналізувати основні особливості філософії Античності. 
2. Дайте характеристику основних елементів релігії.  
3. Визначити поняття “раціоналізм”. 
4. Яке місце посідає природа у вченні Гегеля? 
- результат еволюції матерій; 
- боже творіння; 
- похідна від абсолютної ідеї. 


Білет № 5. 
 


1. Проаналізувати особливості філософії Відродження. 
2. Дайте характеристику іудаїзму (становлення, концепція).  
3. Визначити поняття “догматизм”. 
4. Яке судження характерне для позитивізму: 
- філософія – наука наук; 
- філософське знання – істина; 
- істинне знання дають тільки спеціальні науки. 
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Білет № 6. 
 


1. Проаналізувати умови Нового часу та їх відображення у новоєвропейській філософії. 
2. Дайте характеристику католицизму (віросповідні, культові та організаційні особливості). 
3. Визначити поняття “агностицизм”. 
4. Що таке космоцентризм? 
- специфіка античної філософії; 
- розуміння світу як божого творіння; 
- форма антропосоціогенезу. 


Білет № 7. 
 


1. Проаналізувати проблему буття в античній філософії. 
2. Обґрунтувати взаємозв’язок пізнання і практики.  
3. Дайте характеристику протестантизму: догматика, культ. 
4. Яка специфічна риса середньовічної філософії? 
- космоцентризм; 
- теоцентризм; 
- антропоцентризм. 


Білет № 8. 
 


1. Проаналізувати проблему людини в античній філософії (Сократ, Платон, Аристотель). 
2.Філософська доктрина даосизму.  
3. Визначити поняття “матеріалізм”. 
4. Як в основному трактували людину філософські концепції в Середні віка: 
- як фізичну істоту; 
- як духовну істоту;  
- як вищий продукт природи. 


Білет № 9. 
 


1. Проаналізувати некласичні філософські вчення у ХІХ ст. 
2. Обґрунтувати суспільно - історичний характер свідомості. 
3. Розколи в християнстві 
4. Як трансформується місце розуму в середньовічній філософії? 
- підноситься; 
- принижається; 
- його місце заступає віра. 


Білет № 10. 
 


1. Проаналізувати основні положення філософії Сократа. 
2. Обгрунтувати специфічність філософії. 
3. Протестантизм: ранні та пізні течії 
4. Яке з суджень характерне для сучасного ірраціоналізму: головним в освоєнні світу є : 
почуття; 
- розум; 
- підсвідоме. 


Білет № 11. 
 


1. Проаналізувати основні положення філософії Платона. 
2. Синтоїзм: особливості та культ 
3. Визначити поняття “пантеїзм”. 
4.  Для томізму і неотомізму характерне судження: первинним є : 
- матерія; 
- людська свідомість; 
- Бог. 
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Білет № 12. 
 


1. Проаналізувати основні положення філософії Ф.Бекона. 
2. Обґрунтувати діалектичний принцип універсального зв’язку. 
3. Мусульманські релігійно-політичні рухи  
4. Яку позицію в гносеології характеризує вислів І.Канта: “ річ в собі” ( вещь в себе) 
- агностицизм; 
- песимізм; 
- гносеологічний оптимізм. 


Білет № 13. 
 


1. Проаналізувати основні положення філософії Р.Декарта. 
2. Буддизм: традиційній та його сучасні форми  
3. Визначити поняття “субстанція”. 
4. . Як співвідносяться по об’єму категорії буття і матерія в матеріалізмі? 
- буття “більше” матерії; 
- буття “менше” матерії; 
- зміст категорій буття і матерія тотожні. 


 
Білет № 14. 


 
1. Проаналізувати основні положення філософії Геракліта. 
2. Обґрунтувати діалектичний принцип розвитку. 
3. Визначення, походження та сутність релігії 
4. Яка з наведених категорій споріднена за змістом категорії культури? 
- природне середовище; 
- штучна природа; 
- технологія. 


Білет № 15. 
 


1. Проаналізувати філософські ідеї у творчості Т.Г.Шевченка. 
2. Конфуціанство як соціально-філософське вчення і релігія 
3. Визначити поняття “деїзм” 
4. Який спосіб ставлення людини до світу виходить на перший план в Новий час? 


                          - естетичні споглядання; 
                          - пізнання; 
                          - обожнення стихій природи. 


Білет № 16. 
 


1. Проаналізувати філософські погляди у Панфіла Юркевича 
2. Протестантизм: пізні течії 
3. Визначити поняття “дуалізм” 
4. Яке розуміння буття є екзистенційним? 
- буття тотожне свідомості; 
- буття як людське існування; 
- буття є існування, причетне божественності.  


 
Білет № 17. 


 
1. Проаналізувати основні положення філософії Г.С.Сковороди. 
2. Основні категорії естетики 
3. Визначити поняття “гуманізм” 
4. Який з названих чинників є визначальним в генезі екологічної кризи 
- релігійні зміни; 
- геополітичні зміни; 
- зміни способу ставлення людини до природи. 
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Білет № 18. 
 


1. Проаналізувати основні особливості вітчизняної філософії. 
2. Православні церкви в сучасній Україні 
3. Визначте поняття “гіпотеза” та “теорія” 
4. Філософські школи йога і чарвака належать до: 
- давньоіндійської; 
- давньокитайської; 
- давньогрецької філософії. 


Білет № 19. 
 


1. Розкрийте форми розвитку української філософської думки в період Київської  
2. Соціальна доктрина католицизму 
3. Визначити поняття “апорія”. 
4. Що таке дедуктивний метод? Це рух думки: 
- від окремого до загального; 
- від загального до окремого; 
- від теорії до практики. 


Білет № 20 
 


1. Надайте філософське розуміння інтуїції 
2. Основні закони логіки  
3. Визначте поняття “метафізика” 
4.  Який варіант визначення предмету філософії ви вважаєте істинним? 
- філософія є наукою наук; 
- філософія є вченням про світ, людину, їх відносини; 
- філософія є вченням про езотеричне (для обраних). 


 
Білет № 21. 


 
1. Надайте характеристику позитивістським напрямкам філософії 
2. Логіка Аристотеля його вчення про метод 
3. Визначити поняття “плюралізм” 
4.  Знайдіть серед наведених висловлювань ленінське визначення матерії:  
матерія є 
- похідна від свідомості; 
- матеріал для практичної діяльності людини; 
- те, що існує незалежно від людини та може бути осягнене. 
    


Білет № 22. 
 


1. Охарактеризуйте сутність ірраціоналізму та волюнтаризму А.Шопенгауера 
2. Розкрийте основні ідеї етичного вчення Аристотеля 
3. Визначити поняття “закон”. 
4. Яке розуміння людини характерне для Відродження: 
- це мікрокосм; 
- творіння Бога; 
- вінець природи і вища цінність. 


Білет № 23. 
 


1. Проаналізувати особливості та проблеми філософії Середньовіччя. 
2.Розкрийте суть практичної філософії Канта. Категоричний імператив.  
3. Визначте поняття “цінність” 
4. Вчення про даосизм належить до 
- давньоіндійської філософії; 
- давньокитайської філософії; 
- античної філософі. 
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Білет № 24. 
 


1. Розкрийте причини виникнення філософії у Стародавньої Греції.  
2.Сутність моралі та моральності  
3. Визначте поняття “розум”  
 4. Представники якої лінії в філософії розуміють несвідоме як головний чинник людської 
поведінки? 
- раціоналізм; 
- фрейдизм; 
- марксизм. 


Білет № 25. 
 


1. Розкрийте проблематику філософії мілетської школи 
2. Основні функції моралі 
3. Визначте поняття „світогляд” 
4. Який спосіб зв’язку духу  і буття є базовим для матеріалістів? 
- буття є втіленням духу; 
- буття є похідним від духу; 
- дух є похідним від буття. 


 
 
 


 
Модульне завдання № 4 


(практичний модуль) 
Тематика індивідуальних робіт 


 
1. Філософія марксизму. Основні етапи розвитку. 
2. Основні ідеі марксистської філософії. 
3. Іраціоналізм в європейській філософії ХІХ ст.: А. Шопенгауер. 
4. Іраціоналізм в європейській філософії ХІХ ст.: С. К’єркєгор. 
5. Іраціоналізм в європейській філософії ХІХ ст.: Ф. Ніцше. 
6. Вітчизняна філософія в контексті розвитку світової філософії 
7. Класичний позитивизм ХІХ ст.  О. Конт. 
8. Класичний позитивизм ХІХ ст.  Г. Спенсер. 
9. Філософія і логіка. Г. Фреге. 
10. Філософське вчення Ф. Брентано. 
11. Аналітична філософія Б. Рассела і Дж. Мура. 
12. Філософія «Логіко-філософського трактату» Л. Вітгенштейна. 
13. Філософські вчення ХХ ст.: Феноменологія. 
14. Філософія А. Бергсона. 
15. Екзістенціальна філософія К. Ясперса. 
16. Аналітика «Da Sein» у творчості М. Хайдегера. 
17. Аналітична психологія К. Г. Юнга. 
18. Філософія мови. Лінгвістичний поворот у філософії ХХ ст.  
19. Філософія лінгвістичного аналізу Л. Вітгенштейна. 
20. Основні напрями розвитку філософської методології: метафізика, діалектика, 


герменевтика, структуралізм. 
21. Теорія «шизоаналізу» Ж. Делеза і Ф. Гваттарі. 
22. Епістемологічна проблематика у сучасній філософії 
23. Філософська методологія: основні підходи. 
24. Рушійні силі суспільного розвитку. 
25. Людина і природа. Екологічні проблеми сучасного світу. 
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26. Філософія трансгуманізму у сучасній біоетиці. 
27. Людина у сучасній філософії. 
28. Песимістичні ідеї у сучасній філософії. 
29. Антропологічна проблематика у сучасній філософії. 
30. Основні вчення сучасної соціальної філософії. 
31. Проблема сенсу історії.  
32. Основні течії сучасної релігійної філософії. 
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М., 1992. 
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13. Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении.  
www.psylib.ukrweb.net 


14. Лосев А. Ф. Комментарии к диалогам Платона. www.psylib.ukrweb.net 
15. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия).  М., 


1992.  
16. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. – Маркс К., Энгельс Ф. Из 


ранних произведений. – М., Соцэкгиз, 1956. 
17. Ницше Ф. Антихристианин. – В кн.: Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1988. 
18. Платон. Сочинения. В 3-х тт. М., 1968-1972. Т.2. – «Пир»,  «Федр», «Парменид», 


«Теэтет».   www.psylib.ukrweb.net 
19. Плотин. Избранные трактаты в 2 частях. М., 1994.   
20. Плотин. Эннеады. Полный текст - www.psylib.ukrweb.net 
21. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. – В кн.: Сумерки богов.– 


М.:Политиздат, 1988. 
22. Сенека. О блаженной жизни.  www.psylib.ukrweb.net 
23. Сенека. О скоротечности жизни.  www.psylib.ukrweb.net 
24. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. 2 т. – Київ: АН УССР, 1984. 
25. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.  (Любой 


энциклопедический словарь по философии). 
26. Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Политиздат, 1986. 
27. Эпиктет. В чем наше благо?   www.psylib.ukrweb.net 
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28. Ямвлих.  О пифагоровой жизни.  www.psylib.ukrweb.net 
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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 







 
Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів по спеціальності 6.0903 - Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврвми.  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання  
дисципліни "Екологія" бакалаврам  по спеціальності 6.0903 - Гірництво.  


Стандарт встановлює: 
компетенції, що має опанувати бакалавр по спеціальності 6.0903 - 
Гірництво; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавр по спеціальності 6.0903 - Гірництво за 
вимогами ОКХ 


– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів 
(спеціалістів) по спеціальності 8.090306 - Буріння за вимогами ОКХ 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними 
рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 


 







 
3. Базові дисципліни 


 
 «Фізика» 
«Хімія» 
«Основи гірничого виробництва» 
«Геологія» 
«Основи охорони праці» 
«Безпека життєдіяльності» 
 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


бакалавр  спеціальності 8.090306  - Буріння: 
 " Технологія розробки родовищ корисних копалин" 
" Промивні рідини в бурінні" 
"Аварії при бурінні свердловин" 
" Основні функції та завдання -----------" 
"Аерологія гірничих підприємств" 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 2,0 кредити ECTS (72 академічні години). 
Лекції – 28 академічних годин. 
Самостійна робота – 44 академічні години. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Визначати основні ознаки сучасного міста. Оцінювати 
особливості урбанізації в слаборозвинутих країнах. 
Виділяти основні складові геологічного середовища. 


1. Функціональні зони 
сучасного міста, центри 
технологічних 
геохімічних аномалій, 
антропогенний вплив на 
геотехнічне середовище 
міст.. 


2  Класифікувати та використовувати водні ресурси для 
функціонування міст. 


2. Використання водних 
об'єктів для потреб міста. 
Системи водопостачання 
та очистки стічних вод. 


3 Аналізувати та оцінювати джерела забруднення водного 
середовища. 


3. Особливості 
повітряного середовища 
міст та контроль рівня 
забруднення повітря. 
Шкідливі фізичні впливи 
в містах. 







№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


4 Класифікувати системи водовідведення та очистки 
стічних вод 


4. Вплив радіаційних, 
електромагнітних та 
акустичних джерел на 
людину та біологічне 
середовище. 
Проблематика відходів. 


5 Визначати основні джерела забруднення атмосфери в 
містах . 


5. Охорона навколишнього 
середовища від техногенного 
впливу 
геологорозвідувальних, 
нафтогазових та гірничих 
робіт. Очищення геологічного 
середовища від забруднень. 


6 Розробляти заходи по поліпшенню міського клімату. 6. Класифікація методів 
геоекології 


7.  Здійснювати контроль за: 
- організацією постів спостережень за забрудненням 
повітря; 
- радіаційним та родоновим забрудненням в 
приміщеннях; 
- джерелами та нормуванням електромагнітного та 
радіочастотного випромінювання. 


7. Контроль за екологією 
безпечним проведенням 
бурових та гірничих 
робіт. 


8.  Проводити екологічну експертизу (або проектно-
кошторисної) документації на проведення 
геологорозвідувальних та гірничих робіт. 


 


9. Контролювати екологічні вимоги до всіх технологій, що 
рекомендуються до застосування (буріння, очищення, 
тампонування свердловин, розкриття водоносних 
горизонтів, декальматація та ін.) 


 


10. Дотримувати нормативів по гранично допустимих 
скиданнях стічних вод, концентраціях шкідливих 
речовин в очисних агентах і тампонажних композиціях, 
рівнях шуму, радіації. 


 


11.  Контролювати виконання робіт з ліквідації відходів, 
рекультиваційних робіт у повному обсязі згідно 
проектної документації. 


 


12. Виконувати вимоги по лімітах на природокористування.  


13.   Контролювати терміни та якість підвищення еколого-
інформаційного рівня фахівців 


 


 
7. Позначення фізичних величин 


рН Кислотність К Експозиційна доза 
випромінювання, Кл/кг 


ГДК Гранично-допустима 
концентрація; мг/л Грей Поглинута доза 


випромінювання 
ГДВ Гранично-допустимий викид; 


г/с Зіверт Ефективна доза 
випромінювання 


f Ефект очистки повітря, % Q Витрата повітря, м3/с 


БСК Біологічне споживання кисню; 
мг/л C Концентрація речовини у 


повітрі (води), мг/л 







ХСК Хімічне споживання кисню, 
мг/л 


  


 
 
8. Форма підсумкового контролю  
Форма підсумкового контролю – залік.  
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 
у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 







 
 
 
11. Рекомендована література 
11.1. Никитин Д.П. Окружающая среда и человек.-М., Высшая школа, 


1986.-415 с. 
11.2. Півняк Г.Г., Добро горський М.О., Дудля М.А. Проблеми 


енергозбереження, екології та шляхи їх розв'язання. -Київ:УМК ВО,1991.-136 
с. 


11.3. Злобін Ю.А. Основи екології.-Київ:Вид-во "Лібра", ТОВ, 1998,248 
с. 


11.4. Шилов И.А. Экология.:Учебник для биол. и мед. спец.вузов.-
М.,Высшая школа, 1998.-512 с. 


11.5. Ремерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник.-
М.,Мысль,1990.-637 с. 


11.6 Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія.- Київ, 
Здоров'я, 1995.-232 с. 


11.7. Білявський Г.О. та ін.. Основи загальної екології. Підручник/2-ге 
вид., зі змінами. – Київ,Либідь, 1995.-368 с. 


11.8. О.В. Колоколов, Н.П. Хоменко. Охрана окружающей среды при 
подземной разработке месторождений полезных ископаемых.-Киев, Донецк. 
Вища школа. Головное изд-во, 1986.-232 с. 


11.9. Экология горного производства. Учебник для вузов/ Г.Г. Мирзаев, 
Б.А. Иванов, В.М. Щербаков, Н.М. Проскуряков.- М., Недра, 1991.-320 с.:ил. 


11.10 Екологія і закон. Екологічне законодавство України.- Київ, 
Юрінком Інтер, 1997.- Кн. 1-704 с., Кн. 2-576 с. 


11.11 Норми радіаційної безпеки України- (НРБУ-97).-Київ,1997.-121 с. 
11.12. Білявський Г.О.,Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань.-


Київ,Либідь,1995.-288 с. 
11.13. Коробкин В.Н., Переделкин Л.В.. Экология.-Ростов н/Дону, 


Феникс, 2000.-576 с. 
11.14. Волеваха Н.М. Нетрадиционные источники энергии.-М., 1989.-390 


с.  
11.15 Дудля М.А., Садовенко І.О. Техніка та технологія буріння 


гідрогеологічних свердловин: Підручник.-Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2007.-399 с. 


    
 
12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-


методичного забезпечення  
 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 







 
 
 


Робоча програма дисципліни “Екологія” 
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№1 


Лекції – 28 годин 
1. Передмова, зміст курсу. Основні поняття урбоекології, 
екологічний підхід до визначення ---------,феномен 
гіперурбанізіції. 
    Геологічне середовище міст. Складові геологічного 
середовища, підйомні споруди, перспективи використання. 


6 ? 


  


2. Антропогенний вплив на геологічне середовище міст: 
особливості міських грунтів промислові відходи, підземна 
корозія, зсуви грунту та ін.  


Водне середовище міст: водні об'єкти, класифікація, 
раціональне використання. 


6 ? 


  


3. Забруднення водних об'єктів та систем водовідведення і 
очистки. 
    Повітряне середовище міст: особливості, мікроклімат, 
контроль рівня забруднення. 


6 ? 


  


4. Шкідливі фізичні впливи в містах: радіаційне 
забруднення, електромагнітні, радіочастотні поля та 
випромінювання, акустичний вплив в міському 
середовищі. 
    Проблематика відходів. 


6 ? 


  


5. Техногенне навантаження........... 
   Загальні відомості про очищення геологічного 
середовища від забруднень 


6 ? 
  


6. Методи геотріології та їх класифікація та області 
застосування. 6 ?   


7. Контроль за екологічно безпечним проведенням бурових 
та гірничих робіт. Техногенне навантаження від 
проведення геологорозвідувальних та гірничих робіт 


6 ? 
  


Модульний контроль 3   
Разом:по дисципліні 28 44 72 


Частка навантаження  0,5  
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		«Безпека життєдіяльності»

		4. Дисципліни, що забезпечуються

		8. Форма підсумкового контролю



		9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		10. Вимоги до засобів діагностики

		11. Рекомендована література

		12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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ПЕРЕДМОВА 


 
1 .  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  


Кафедрою основ конструювання механізмів і машин НГУ 
 
 
 
2 .  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  


наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30.08.2009  № 55 


 
 
 
3 .  УВЕДЕНО  


вперше 
 
 
4 .  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Шляхов Едуард Михайлович, доцент кафедри основ конструювання 
механізмів і машин; 
Мацюк Ірина Миколаївна, доцент кафедри основ конструювання 
механізмів і машин. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягають 


підсумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з 
визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). 
Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою 
відповідності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора 
закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 
Гірництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання 


нормативної дисципліни «Прикладна механіка» бакалаврам з гірництва.  
Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− позначення одиниць фізичних величин; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


за напрямом підготовки 6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. 


«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями».  
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3. Базові дисципліни 
 «Вища математика»  
 «Фізика» 
 «Нарисна геометрiя та 


iнженерна графіка» 
 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


бакалавр: 
Механіка гірських порід; 
Стаціонарні машини; 
Основи теорії транспорту; 
Гірничі машини. 


 
5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять  


М
од


ул
і 


Компетенції (з 
використанням 


матеріалу модуля 
студент повинен 


уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 
№5 Володіти методами 


визначення ступіню 
рухливості механізму.  
Знати структурні 
формули механізмів та їх 
класифікацію за 
Ассуром. Знати алгоритм 
кінематичного аналізу 
методом планів. 
Складати рівняння 
рівноваги кінетостатики. 
Визначати приведені 
моменти сил та моменти 
інерції. Розуміти основні 
принципи 
зрівноважування 
механізмів та 
віброзахист.  
Знати основні проблеми 
синтезу механізмів. 


Лекції - 4 семестр, 3 чверть (1…10 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень 


1.Cтруктура та класифікація механізмів 
і машин. 


2 34,00 54,00 


2. Кінематичний аналіз механізмів 3 
3.  Силовий розрахунок механізмів 3 
4.  Динамічне дослідження руху 
машинного агрегату 


2 


5. Зрівноважування механізмів 2 
6. Вібрації в механізмах. Віброзахист. 2 
7. Синтез важільних механізмів. 2 
8. Синтез кулачкових механізмів. 2 
9. Синтез зубчастих механізмів 2 


Разом 20 


№6 Визначати ступінь 
рухливості плоского 
механізму. 
Класифікувати плоскі 
важільні механізми. 
Будувати плани 
швидкостей та 
прискорень плоских 


Практичні заняття - 4 семестр, 3 чверть (1...10 тиждень) 
Аудиторні – 1 година на тиждень 


1. Структурний аналіз. Рішення  задач. 2 17,00 27,00 
2. Кінематичний аналіз. Рішення задач. 4 
3. Силовий аналіз. Рішення задач. 2 
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6. Позначення фізичних величин 


P  –  сила; 
M  – момент сили; 


тF  – сила тертя; 
f  –коефіцієнт тертя ковзання; 
k  - коефіцієнт тертя кочення;  
υ  – швидкість руху; 
a -  лінійне прискорення руху; 
ω - кутова швидкість руху; 
 


 
ε - кутове прискорення руху; 
σ  – нормальне напруження; 
τ - дотичне напруження; 
F  – площа. 
G −  сила ваги;  
m  - маса тіла; 
I  - момент інерції тіла; 
w  - рухливість механізму; 
α – кут обхвату. 


 


механізмів. 
Визначати реакції у 
кінематичних парах та 
зрівноважуючий момент. 


Модульний контроль - захист 
практичного модуля за розкладом 
занять: 10 тиждень. 


2 


Разом: 10 


№7 


Знати типи з’єднань 
деталей і методи їх 
розрахунку. Знати 
принципи розрахунку 
механічних передач. 
Володіти теорією 
евольвентного зубчастого 
зачеплення. Знати 
основні параметри різних 
механічних передач. 
Розуміти принципи 
розрахунку валів, вісей та 
підшипників. Знати 
конструкції основних 
типів муфт.  


Лекції - 4 семестр, 4 чверть (11..19 тиждень). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 


1. Загальні положення розділу "Деталі 
машин".  
З’єднання деталей машин. 


 
2 


34,00 54,00 


2. Механічні передачі. Зубчасті 
механізми. 


2 


3. Елементи теорії евольвентного 
зачеплення. 


2 


4.Конічні та черв'ячні передачі. 2 
5. Фрікційні, пасові та ланцюгові 
передачі. 


2 


6. Вали та вісі. Розрахунок на міцність 
та жорсткість. 


3 


7. Опори валів та вісей. 3 
8. Основні типи муфт. Особливості 
розрахунку. 


2 


Разом 18 
Модульний контроль – лекційна 
контрольна робота: 20-21 тижні 


 


№8 


Розв’язувати задачи з 
геометрії зубчастих 
передач. Виконувати 
розрахунок на міцність, 
жорсткість та коливання 
валів та вісей. 
Розраховувати з’єднання 
деталей. 


Практичні заняття - 4 семестр, 4 чверть (11...19 тиждень) 
Аудиторні – 1 година на тиждень 


1. Геометрія зубчастих циліндричних 
передач. Задачі. 2 17,00 27,00 


2. Геометрія конічних та черв’ячних 
передач. Задачі. 2 


3. Розрахунок валів та підшипників. 2 
4. Розрахунок з’єднаннь деталей 
машин. 2 


Модульний контроль - захист 
розрахунково-графічного 
індивідуального завдання:19 тиждень 


1 


Разом 9 
  Разом по дисципліні  102,00 162,00 
  Частка  навантаження  0,63  
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7. Форма підсумкового контролю  
Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання 


якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на 
підставі результатів усіх модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення 
середньозваженого балу за результатами усіх модульних контролів. 


 
 
8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
9. Рекомендована література 
1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1975. 
2. Иванов М.Н. Детали машин. Учебн. для машиностр. спец. вузов. – 4-е 


изд., перераб. –М.: Высш. школа, 1984. 
3. Прикладная механика. Под ред. Осецкого В.М. – М.: 


Машиностроение, 1977. 
4. Аналіз плоского важільного механізму. Методичні вказівки до 


виконання домашнього завдання для студентів, що навчаються за 
напрямами «Гірництво», «Переробка корисних копалин», 
«Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології». / Упоряд.: 
К.А. Зіборов, І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов. – Д.: НГУ, 2009. – 44 с. 


5. Розрахунок циліндричної зубчастої передачі. Методичні вказівки до 
виконання домашнього завдання для студентів, що навчаються за 
напрямами «Гірництво», «Переробка корисних копалин», 
«Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології». / Упоряд.: 
К.А. Зіборов, І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов. – Д.: НГУ, 2009. – 28 с. 


 
 


 





		ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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		2. Нормативні посилання
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		2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

		3. Базові дисципліни
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		Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів.

		Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені програмою.

		8. Відповідальність за якість викладання

		Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри.

		9. Рекомендована література
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ПЕРЕДМОВА 


 
1 .  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
кафедрою  аерології та охорони праці Державного ВНЗ «НГУ» 
 
 
 
2 .  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Державного ВНЗ «НГУ» 
від     .     . 2011  №         
 
рішенням засідання кафедри АОП (протокол №13 від 01.07.11 р.) 
 
3 .  УВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4 .  РОЗРОБНИК  


Голінько Василь Іванович, завідувач кафедри аерології та охорони пра-
ці, д.т.н., професор; 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без до-


зволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального 


закладу. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який склада-


ється вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми  
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумко-


вому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що 
реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність на-
вчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчально-
му об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців 
(ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріп-
лена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і затвер-
джується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання норматив-


ної дисципліни «Безпека життєдіяльності» студентам напряму підготовки 
050503 «Машинобудування». 


Стандарт встановлює: 
– компетенції, що має опанувати студент; 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. 


«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахів-
ців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями».  
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3. Базові дисципліни 
 «Фізика»  «Хімія» 


 


4. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 
Мо-
дулі 


Компетенції 
(з використанням матеріа-
лу модуля студент пови-


нен уміти) 
 


Змістові  модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
-


рн
і 


са
мо


с-
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
-


ни
й 


1 2 3 4 5 6 
№1 - аналізувати та оцінюва-


ти небезпечні ситуації; 
- оцінювати життєве се-


редовище щодо особистої 
безпеки та безпеки оточу-
ючих; 


- самостійно приймати 
рішення про вжиття термі-
нових заходів у разі вини-
кнення загрози життю та 
здоров’ю; 


- розробляти систему за-
ходів, спрямованих на збе-
реження здоров’я людини 
та її гармонійний розвиток; 


- визначити психофізіо-
логічні особливості люди-
ни та їх роль у забезпечен-
ні особистої безпеки; 


- оцінювати шкідливі фа-
ктори життєвого середо-
вища та приймати заходи 
щодо усунення їх дії на 
людину; 


- визначити вимоги за-
конодавчих актів. 


Лекції -   1   семестр,  1 чверть (1…8     тижд.)   Аудиторні – 2 год. на 
тиждень 


Вступ. Література з дисципліни. Мета 
та програма дисципліни. Система 
“Людина - життєве середовище” 


2 4 6 


Психофiзiологiчнi та соціальні ас-
пекти безпеки життєдіяльності лю-
дини. Система управління безпе-
кою життєдіяльності 


2 4 6 


Умови життєдіяльності. Шкідливі 
фактори життєвого середовища 2 4 6 


Заходи щодо запобігання та попере-
дження негативного впливу шкідли-
вих факторів на організм людини 


2 4 6 


Небезпечні фактори життєвого се-
редовища. Джерела небезпеки жит-
тєдіяльності людини 


2 4 6 


Заходи та засоби захисту від небез-
печних факторів 2 4 6 


Надзвичайні ситуації природного та 
техногенного характеру 2 4 6 


Безпека життєдіяльності в умовах 
надзвичайних ситуацій. Модульний 
контроль 


2 4 6 


Разом: 16 32 48 


№2 - визначити параметри 
чинників, що впливають на 
життєдіяльність людини; 


- надавати першу допо-
могу в екстремальних си-
туаціях собі та іншим по-
терпілим; 


- забезпечувати особисту 
безпеку в екстремальних 
ситуаціях. 


Лабораторні заняття - 1 семестр, 1 чверть (1…8  тижд.)  
Аудиторні – 1 год. на тиждень 
1. Вивчення приладів та способів 
контролю кліматичних умов життє-
діяльності 


2 4 6 


2. Надання першої допомоги потер-
пілим при нещасних випадках та 
раптових захворюваннях 


2 4 6 


3. Безпека дорожнього руху 2 4 6 
4. Вивчення первинних засобів по-
жежогасіння 2 4 6 


Разом: 8 16 24 
Разом з дисципліни 24 48 72 


Частка навантаження 0,37 0,63  
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6. Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни.  
Форма підсумкового контролю. 


 
Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Основи охорони праці» 


включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання під-
сумкового екзамену. 


Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, 
що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено 
проведення модульної контрольної роботи. 


Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованос-
ті компетенцій, що визначені у даному стандарті. 


Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі ре-
зультату лекційного й семінарського  модульного контролю через визначення 
середньозваженого балу. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями до самостійної роботи. 


 
 7. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 


 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни 


в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинне відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. – 138 с.» 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 
 


8. Вимоги до засобів діагностики 
 


Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 
мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 
коефіцієнт засвоєння: 


КЗ = N/P, 
де      N – правильно виконані істотні операції рішення, 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок:  


“відмінно” - КЗ>0,9; 
“добре” - КЗ=0,8…0,9; 
“задовільно” - КЗ=0,7…0,8; 
“незадовільно” - КЗ<0,7. 
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При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахо-
вувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-


ціях; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-


тати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням ви-


мог чинних стандартів. 
 
9. Рекомендована література 


 
1. Безпека людини у життєвому середовищі / За редакцією В.І.Голінько. - 


Дніпропетровськ, НГУ, 2008. - 192 с. 
2. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях / За редакцією В.І.Голінько. 


- Дніпропетровськ, НГУ, 2008. - 161 с. 
3. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу “Безпека 


життєдіяльності” для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм на-
вчання / Укладач Заплатинський В. М. – К.: 2002. – 68 с. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів та молодших спеціалістів напряму 6.050301 Гірництво. 


Навчальна дисципліна – це сукупність модулів, що підлягає підсумковому 
контролю. Модуль – задокументована сукупність змістовних модулів, що 
реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні роботи, практичні заняття, семінари, тощо). Змістовний модуль – 
сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об'єктові та подана в освітньо-професійній програмі 
підготовки фахівців (ОПП).  


Технологія ст ворення та використання тампонажних сумішей при бурінні 
свердловин є складовою проведення геологорозвідувальних робіт, направлених 
на пошуки та розвідку родовищ корисних копалин. Майбутні виробничі 
функції бакалавра пов’язані з однією або кількома елементами існування 
об’єкту діяльності. Під час подальшої підготовки (за програмою освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр) засвоєні з дисципліни знання 
мають бути базою для опанування комплексу технологічних робіт по 
спорудженню свердловин різного призначення (геологорозвідувальних, 
експлуатаційних, тенічних та інших). 


Програма визначає компетенції та відповідні змістовні модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврами, які навчаються як за повним терміном, так 
і за скороченим терміном навчання на базі освітньо-професійної програми 
молодшого спеціаліста.  


Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх 
засвоєння та терміни контролю. 


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
нормативної дисципліни «Проведення гірничо-розвідувальних виробок».  


Стандарт встановлює: 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо- 
кваліфікаційної характеристики спеціаліста; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для опанування умінь 


кваліфікації спеціаліста з гірництва за вимогами освітньо-кваліфікаційної 
характеристики ; 


– позначення одиниць фізичних величин; 
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– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямком 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Постанова Кабінету міністрів України № 507 від 24.05.1997. "Перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у віщих 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями". 


2.6. Наказ Міністерства освіти і науки України №642 від 09.07.2009. 
2.7.СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с.  
  
3. Базові дисципліни 


 
 


«Фізика» 
«Хімія» 


  


 «Колоїдна та фізична хімія»   
 «Системи геотехнологій гірництва»   
 «Бурова механіка»   
 «Буріння свердловин»   
 «Основи охорони праці»   


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст: 
«Буріння в складних умовах»; 
«Аварії в бурінні»; 
«Підготовка кваліфікаційної роботи магістра та спеціаліста». 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 3 кредити (162  академічних годин). 
Лекції – 34 академічних годин. 
Практичні заняття – 25,5 академічних годин. 
Самостійна робота – 102,5 академічних годин. 
  


 
6. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 
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№1 


 
 
Знати загальні положення, що 
стосуються тампонажних сумішей, які 
використовують при бурінні 
свердловин різного призначення та їх 
класифікації. Вміти формулювати 
вимоги до тампонажних сумішей та 
тампонажного каменю і вміти давати 
визначення характерним властивостям 
тампонажних сумішей. Володіти 
технологіями визначення основних 
властивостей тампонажних сумішей тп 
тпмпонажного каменю. Знати 
механізми впливу хіміччних реагентів 
на технологічні властивості 
тампонажних сумішей та тампонажних 
каменів. Володіти технологіями 
приготування та використання 
тампонажних сумішей при проведення 
тампонажних робіт у свердловинах 
різного призначення. Знати правила 
техніки безпеки та природоохоронні 
заходи при проведенні робітякі 
пов’зані з приготуванням та 
використання тампонажних сумішей. 
  


Лекції – 6 семестр, 3 та 4 чверті (1…20 тижні). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Вступна лекція. Загальна 
характеристика і використання 
тампонажних сумішей  


2 
  


2. Класифікації та властивості 
тампонажних сумішей. 4 


3. Матеріали для приготування 
тампонажних сумішей. 4 


4. Тампонажні суміші на основі 
в’жучих речовин. 6 


5. Фізико-хімічні процеси 
гідратації та твердіння 
портландцементу. 


6 


6. Тампонажні розчини на основі 
органічних речовин. 6 


7. Методи досліджень 
тампонажних сумішей.  4 
8. Природоохоронні заходи та 
техніка безпеки при 
використанні тампонажних 
сумішей. 


2 


Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 16 
тиждень 
Разом: 34 


№2 


Знати технології визначня основних 
технологічних властивостей 
тампонажниж суміше та тампонажного 
каменю. Вміти створювати тампонажні 
суміші, які відповідають певним 
вимрогам. Знати класифікації 
тампонажних сумішей. Володіти 
технологією керування властивостями 
тампонажних сумішей за допомогою 
механічної та хімічної обробки. Вміти 
виконувати розрахунок необхідної 


Практичні заняття – 6 семестр, 3 та 4 чверті 
(1...16 тиждні). Аудиторні – 2 
 години на тиждень 
1.Складання реферату з питань 
використання тампонажних 
сумішей при бурінні свердловин 
різного призначенн. 
2.Вивчення технології визначення 
основних технологічних 
властивостей тампонажних 
сумішей.  


16 29 45 
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кількості речови для створення 
тампонажних сумішей з певними 
технологічними властивостями 
Володіти технологією проведення 
тампонажних робіт і вміти 
розраховувати їх параметри. 
 
 


3.Визначення впливу хічних 
речовин на технологічні 
властивості тампонажних суміше 
та тампонажного каменю. 
4.Ознайомлення з технологіями 
впливу на строки зхвачювання 
тампонажних сумішец. 


4 


5.Розрахунок необхідної 
кілюкості речовин для 
приготування тампонажних 
сумішей з певними 
технологічними властивостями.  


4 


6.Розрахунок параметрів 
тампонажних робіт у бурових 
свердловинах різного 
призначення. 


4 


Разом: 32 
Разом з дисципліни 64 76 108 


Частка навантаження  0,70  
 


7 Позначення фізичних величин 
 
m−  маса; 
L – довжина, глибина;  
t – час;  
S – площа;  
N – потужність; 
V – швидкість;  
 


P – тиск; 
P0– міцність; 
F – сила; 
ρ – щільність;  
V – об'єм; 
G – вага. 


 
 
8. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль 


здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у 
даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями 11.6. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
балу результатів усіх модульних контролів. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1 - 11.5. 
 
9. Відповідальність за якість викладання  
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в 
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повному обсязі 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет. 2005. – 138 с. 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни. 


 
 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення  


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 
11. Рекомендована література 
11.1.Ивачев Л.М. Промывочные жидкости и тампонажные смеси. М.: 


Недра, 1987 – 242 с.. 
11.2.Ивачев Л.М. Борьба с поглощениями промывочной жидкости при 


бурении геологоразведочных скважин. М.: Недра, 1982. -293 с. 
11.3.Круглицкий Н.Н., Грановский И.Г., Вагнер Г.Р., Детков В.П. Физико-


химическая механика тампонажных растворов. Киев; Изд. «Накова думка», 
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1974. -288 с. 
11.4. Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин.Под лбщей 


редакцией проф А.И.Булатова. М.: Недра, 1977. – 252 с. 
11.5. Горський В.Ф.Тампонажні матеріали і розчини: Посібник-


монографія. – Чернівці. -2006. -524 с. 
11.6. Методичні вказівки до лабораторних і індивідуальних робіт з 


дисципліни «Тампонажні суміші в бурінні» / Уклад.: О.М.Давиденко, 
О.Ф.Камишацький. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2007. – 23 с. 


12 Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичне 
забезпечення 
 Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри.0 
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 ВСТУП 


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 
гірничого університету. 


Інтегрована програма навчальної дисципліни — нормативний документ, 
який складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів та молодших спеціалістів напрямку 6.050301 “Гірництво”. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістовні модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврами, які навчаються за скороченим терміном на 
базі освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста. Змістові модулі 
дисципліни базової ОПП бакалавра, що співпадаюсь з компетенціями і 
відповідним змістоміз дисциплінами ОПП молодшого спеціаліста, до 
інтегрованої програми не входять. 


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об'єктом 
діагностики під час контрольних заходів. 


 
1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, що ведуть 


викладання дисципліни “Історія української культури” бакалаврам з гірництва; 
які навчаються за заочноґю формою на базі ОПП молодшого спеціаліста 
(скорочений термін навчання). 


Стандарт становлює: 
− компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі 


ОПП молодшого спецаліста з гірництва; 
− перелік змістовних модулів та інформаційну базу (навчальні 


елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами 
освітньо-кваліфікаційної характристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для 


заочнорї форми навчання; 
− визначення основних термінів; 
− вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки 


бакалаврів; 
− форми підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
− інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
− вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації та атестації випускників 


вищих навчальних закладів  
 
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
2. 1. Закон України “Про вищу освіту”. 







2. 2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 
молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 “Гірництво”. 


2. 3. Наказ Міністерства освіти та науки України від 09.07.2009 № 642 
“Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором 
студентів”. 


2. 4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. - 138 с. 


 
 
3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
Філософія 
Історія України 
Українська мова за професійним спрямуванням 
 
4. ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 
Етика 
Естетика 
Культурологія 
Соціологія 
Політологія 
Психологія 
 
5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
Загальний обсяг — 2 кредити ECTS (54 академічних годин) 
Установчі лекції — 2 академічні години 
Лекції — 4 академічні години 
Практичні заняття — 6 академічних годин 
Самостійна робота — 44 академічних годин 
 
6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ЗМІСТ 


ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль Компетенції (з використанням 


матеріалу модуля студент повинен 
уміти) 


Змістові модулі 


Лекційний  Розуміти та осмислювати минуле, 
знати особливості писемної творчості, 
освіти, літератури, живопису. Збирати 
і аналізувати інформацію з різних 
історичних джерел, ставитися до них 
критично, розглядати їх у 
конкретному історичному контексті. 
Формувати незалежні і зважені 


1. Джерела української 
культури. Культурні надбання 
Київської русі 
2. Ренесансні тенденції 
розвитку української культури 
у XIV-XVI  ст.  
3. Українська культура доби 
козацько-гетьманської 







судження на основі аналізу історії та 
вивчення широкого спектру точок 
зору. Усвідомлювати, що висновки 
можуть бути переоцінені під кутом 
зору нових фактів та тлумачень. Знати 
про форми та засоби культурного 
відродження на сучасному етапі.  


державності (XVII-XVIII ст.) 
4. Українська культура в період 
національного відродження 
(ХІХ ст.) 
5. Надбання і втрати ХХ ст. 
6. Українська культура в 
умовах національної 
суверенності 


Практични
й 


Уміти локалізувати факти історії 
української культури у просторі і часі. 
Описувати витвори мистецтва. Знати 
зміст життя та діяльності видатних 
представників та діячів культури, 
мистецтва, літератури, освіти. 
Розрізняти періоди, особливості  та 
специфіку культурного життя країни. 


1. Культура Київської Русі 
2. Архітектурні шедеври 
козацького бароко у Степовому 
Придніпров'ї 
3. Д. І. Яворницький 
4. Сучасні культурні процеси в 
Україні 


 7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання з 


дисципліни “Історія української культури” відповідно до методичних 
рекомендацій [1;2]. 


Загальні вимоги, виконання яких забезпечує максимально високу оцінку 
індивідуального завдання: 


− оформлення відповідно до чинних стандартів; 
− наявність посилань на джерела інформації; 
− самостійність виконання (діагностується під час захисту). 
 
8. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 
культура 
культурні традиції 
історія культури 
культурні явища 
культурні процеси 


 
 9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 


Нормативна форма атестаційного контролю — залік. Підсумковий 
контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Індивідуальне завдання здійснюється за методичними рекомендаціями. 
Інформаційне забезпечення дисципліни зазначене в п. 12. 
 
10. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 







Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 
Національного гірничого університету: СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. - 138 с. 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових вправ з прикладами рішень. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни. 


 
11. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
Засоби діагностики рівня сформованності компетенцій для проведення 


іспиту подані у вигляді тестів, проблемних питань, таблиць та схем. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
Kз = N/P, 


де N — правильно виконані істотні операції відповіді; 
Р — загальна кількість визначениз істотних операцій; 
Критерії визначення оцінок: 
“відмінно” - Кз > 0,9; 
“добре” - Кз = 0,8...0,9; 
“задовільно” - Кз = 0,7...0,8; 
“незадовільно” - Кз < 0,7. 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
− диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
− оволодівати історичними знаннями (фактами, хронологією, 


історичною географією, історичними поняттями); 
− набувати навичок та потреби до самоосвіти; 
− викладати матеріал на папері логічно, послідовно, дотримуючись 


вимог чинних стандартів. 
 
12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1) Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. - К., 


1993. 
2) Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Львів: Каменяр, 


1992. 
 


13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
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Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 







Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального 


закладу. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної 
програми  


Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає 
підсумковому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними 
цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль 
– сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі 
підготовки фахівців (ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора 
закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і 
затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ України, які 
ведуть викладання дисципліни «Основи гірничого виробництва» бакалаврам 
з гірництва; заклади освіти 1-го та 2-го рівнів акредитації, де в навчальні 
плани підготовки молодших спеціалістів з гірництва включена дисципліна. 


Стандарт встановлює: 
             - компетенції, що має опанувати студент; 


- перелік змістовних модулів та інформаційну базу (навчальні 
елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами 
освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


- розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
- норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 


                         - рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для опанування 
умінь кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 
             - вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки 
бакалаврів;  


-відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 







2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 


“Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (степеневу освіту)” 
          2.5 Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним 
спрямуванням 0903 “Гірництво”. 


2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. 
«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями».  


 
3.Основні терміни та відповідні визначення   
Компетентнісний підхід в системі вищої освіти  — передбачає 


визнання цінності і самодостатності вищої освіти, відображення результатів 
навчання у формі компетенцій, зіставність вимог до кваліфікацій у рамках 
Європейського простору  через систему компетенцій. 


Компетенція — здатність і готовність фахівця якісно виконувати 
певні функціональні завдання професійної діяльності; 


Компетентність -  готовність фахівця успішно працювати за фахом, 
застосовуючи й примножуючи набутий освітньо-кваліфікаційний потенціал.  


 Кредит ECTS — це одиниця виміру навчального навантаження 
студента, необхідного для засвоєння певного модуля. Кредити враховують 
всі види навчальної роботи, у т.ч. самостійну роботу і забезпечують 
уніфікований підхід до визначення трудомісткості освітньої діяльності 
студента. 


Модуль — це задокументована завершена частина освітньо-
професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної 
атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу. 


Змістовий модуль — це відносно цілісний комплекс навчальних 
елементів, що складається з окремих чи інтегрованих дисциплін, або їх 
розділів, сукупності тем чи окремих питань, різних форм освітньої 
діяльності, що об’єднані навколо формування чітко визначених компетенцій. 


Уміння – здатність людини виконувати певні дії при здійсненні тієї чи 
іншої діяльності на основі відповідних знань. 


 
 


               4. Базові дисципліни 
ПП 1 Вища математика 
ПН 3 Фізика 
ПП 1 Нарисна геометрія та інженерна графіка 
ПН 5 Геологічний цикл дисциплін 
ПН 5 Геодезія 
 


     







 
                                                                                                                                    
             5. Дисципліни, які забезпечуються   
 
ВНЗ 16 Технологія підземної розробки родовищ 
ВНЗ 10 Руйнування гірських порід 
ВНЗ 17 Відкриті гірничі роботи                                                                                                                  
ВНЗ 8 Транспортні системи гірничих підприємств 
ПП 11 Спорудження гірських виробок 
ВНЗ 19 Аерологія 
Маркшейдерська справа 
Стаціонарні машини 
Збагачення корисних копалин 
ПП 8 Безпека життєдіяльності 
ПП 12 Основи охорони праці 
ВНЗ 6 Гірничі машини 


 
          Робоча програма створюється на базі стандарту вищого навчального 
закладу. 
 Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх 
засвоєння, термін контролю. 
 Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 
контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів. 
 Підсумковий контроль реалізується через визначення 
середньозваженого балу результатів усіх модулів.  
 Нижче подана робоча програма дисципліни. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







6. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 
 


 
М


од
ул


і Компетенції 
(з використанням матеріалу модуля 


студент повинен уміти)  
Змістові модулі 


Розподіл часу 
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1 2 3 4 5 6 
№1 
Студент повинен уміти: 
- доречно використовувати  гірничі терміни і 
дотримуватися гірничої термінології; 
- класифікувати тип родовища в залежності від 
природних факторів; 
- оцінити запаси корисної копалини в межах 
родовища; 
-  класифікувати корисні копалини по признаку 
використання в народному господарстві; 
- розуміти задачі маркшейдерської служби при 
обслуговувані гірничих робіт; 
- класифікувати виїмко-навантажувальне і 
бурове обладнання; 
- вибрати тип транспорту для переміщення 
вантажів; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№2 
- аналізувати умови застосування розкривних 
виробок та їх параметри; 
- класифікувати системи підземної  розробки;   
- класифікувати системи відкритої   розробки і 
способи відвалоутворення; 
- розуміти особливості розробки розсипних 
родовищ, родовищ природного каменю та 
гранітів; 
- орієнтуватися в основних процесах збагачення 
корисних копалин; 
 


Лекції - 1 семестр, І чверть (1…8 
тиждень) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Загальні відомості 
про гірниче 
виробництво 


2 32 48 


2. Основні етапи 
освоєння родовищ 
корисних копалин 


2 


3. Складові технології 
розробки родовищ  


2 


4. Переміщення 
вантажів при гірничих 
роботах 


4 


5. Маркшейдерське 
обслуговування 
гірничих робіт      


2 


6. Гірничі машини та 
обладнання 


2 


Модульний контроль 
– лекційна контрольна 
робота: 8 тиждень 


2 


Разом:16 


Лекції - 1 семестр, ІI чверть (1…8 
тиждень) 


Аудиторні – 3 години на тиждень  
1.Загальні відомості 
про системи розробки 
підземним способом 


6 72 96 


2. Загальні відомості 
про системи розробки 
відкритим способом 


6 


3.Особливості 
розробки розсипних 
родовищ 


2 


4.Збагачення корисних 
копалин 


2   







1 2 3 4 5 6 
5. Розробка родовищ 
природного каменю та 
гранітів 


2 
  


4.Складові технології 
підводної розробки 
родовищ із дна річок, 
морів та океанів 


4 


  


Модульний контроль 
– лекційна контрольна 
робота: 8 тиждень 


2 
  


Разом:24    
  Разом по дисципліні 40 104 144 
  Частка  навантаження  0,72  


 
7. Форма підсумкового контролю 


 
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. 
Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованості 


компетенцій, що визначені у даному стандарті.  
Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі 


результату лекційного модульного контролю через визначення 
середньозваженого балу. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями. 


Інформаційне забезпечення дисципліни –  джерела 10.1 , 10.2, 10.3.  
 
 8. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 


 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


інтегрованої дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинне відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно- 
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. – 138с.» 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби 
діагностики у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни. 
 


9. Вимоги до засобів діагностики= 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних 


модулів мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 







де      N – правильно виконані істотні операції рішення, 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок:  


“відмінно” - КЗ>0,9; 
“добре” - КЗ=0,8…0,9; 
“задовільно” - КЗ=0,7…0,8; 
“незадовільно” - КЗ<0,7. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 


10.  Рекомендована лытература 
 
            1. Основи гірничого виробництва: Навчальний посібник/ М.Т.Бакка, 
А.С.Лягутко, Г.Д.Пчолкін. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 430с. 
           2. Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация 
открытых горных работ. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1986. – 312с. 
           3. Некрасовский Я.Э., Колоколов О.В. Основы технологии горного 
производства. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1981.-209с. 
            4. Килячков А.П. Технология горного производства: Учеб. Для вузов. 
– 4-е изд. перераб. и доп.-М.: Недра, 1992. –415с. 
            5. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. 
– М.: Недра,-414с. 


6. Килячков А.П. Брайцев А.В. Горное дело. – М.: Недра, 1990.-432с. 
 
11. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-технічне 
забезпечення 


Відповідальність за якість викладання  та інформаційно-технічного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів напряму   6.50301   Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт встановлює: 
–  компетенції, що має опанувати бакалавр. перелік змістових модулів, що 


опосередковує освітні та професійні компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 
3. Базові дисципліни 


 
 Вища математика  Матеріалознавство 
 Фізика  Механіка гірських порід 
 Нарисна геометрія   Геологія 
 Теорія машин і механізмів  Промивання свердловин 
 Гідравліка та гідропривід  Руйнування гірських порід при 


бурінні 
 Гідромеханіка  Основи охорони праці 
 Електропостачання  Буріння свердловин на тверді 


корисні копалини. 
 Буріння свердловин на воду  Автоматизація процесів буріння 







 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст спец. 9.090306: 
Вибійні бурові машини; 
Охорона праці в галузі; 
Інтелектуальна власність; 
Професійні функції та задачі 
спеціаліста; 
Проектування бурових машин і 
механізмів; 


Закінчення свердловин; 
Ускладнення та аварії при бурінні; 
Ремонтно-відновлювальні роботи; 
Методологія наукових досліджень; 
Буріння технічних свердловин; 
 


 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 4 кредити ECTS (144 академічних годин). 
Лекції – 36 академічні години. 
Практичні заняття – 18 академічні години. 
Самостійна робота – 84 академічні години. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


№ 
 


З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти 


Змістові модулі 


1 Визначати: фізичні величини; систему 
фізичних величин; принципи побудови та 
переваги Міжнародної системи одиниць 
Аналізувати методи вимірів, зразкові 
засоби вимірів. 
Визначати точність вимірів, еталони 
одиниць фізичних величин. 
Класифікувати засоби вимірів. 
Визначати метрологічні характеристики 
засобів вимірів, погрішності засобів 
вимірів, класи точності засобів вимірів. 
Організовувати метрологічне 
забезпечення виробництва. 
Визначати  задачі та принципи 
стандартизації 
Вміти користуватися нормативними 
документами по стандартизації  
Застосувати нормативні документи по 
стандартизації 
Класифікація систем сертифікації 
Визначення функції органів, що беруть 
участь у системах сертифікації 
Визначення правил і порядка проведення 
сертифікації та акрідтації 


Лекції 
1. Фізичні величини й одиниці їхнього 
виміру. 
2. Вимір і його роль у пізнанні. Методи 
вимірів. 
3. Засоби вимірів. 
4. Метрологічне забезпечення виробництва. 
5. Державна система стандартизації. 
6. Науково-методичні основи 
стандартизації. 
7. Комплексна і випереджальна 
стандартизація 
8. Уніфікація й агрегатування 
9. Міжнародні організації зі стандартизації і 
якості продукції 
10. Основні зведення про якість продукції 
11,12. Сертифікація. Суть, зміст і правові 
основи сертифікації.  
13,14. Схеми і порядок робіт по 
сертифікації в системі ГОСТ.  
15. Області сертифікації. Захист прав 
споживача. 
16. Акредитація. Суть, зміст і правові 
основи.  
17 Порядок робіт по акредитації. 
 


 







№ 
 


З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти 


Змістові модулі 


2 Побудова локальних перевірочних схем і 
графіків перевірки засобів вимірювання. 
Визначення гладких калібрів та їх 
допуски. 
Визначення мір довжини. 
Перевірка засобів контролю параметрів 
бурового розчину. 
Перевірка засобів контролю параметрів 
тампонажних розчинів і процесу 
цементування свердловин. 
Розрахунок і вибір посадок . 
Розрахунок та перевірка  посадок. 
Визначення нарізних сполучень. 


Практичні заняття 
1. Вивчення побудова локальних 
перевірочних схем і графіків перевірки 
засобів вимірювання. 
2. Вивчення гладких калібрів та їх допуски. 
3. Вивчення мір довжини. 
4. Вивчення методики перевірки засобів 
контролю параметрів бурового розчину. 
5. Вивчення методики перевірки засобів 
контролю параметрів тампонажних 
розчинів і процесу цементування 
свердловин. 
6. Розрахунок і вибір посадок . 
7 Вивчення характеристики і прикладів 
застосування посадок. 
8. Вивчення нарізних сполучень. 


 
7. Індивідуальне завдання 
До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання 


«Метрологічне забезпечення, стандартизація та сертифікація виробництва». 
Виконання індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій . 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 


рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
 
8. Позначення фізичних величин 
 


L – довжина; 
M – маса; 
T – час; 
I – сила електричного струму; 


θ - термодинамічна температура; 
N – кількість речовини; 
J – сила світу. 
 


9. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 







методичними рекомендаціями. 
Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 13.1 – 13.6. 


 
10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
11. Вимоги до засобів діагностики 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх 
модульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 


12. Рекомендована література. 


1. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. М.: Изд-во стандартов, 1985.  
2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. СПб. Питер, 2008. 
3. Лифиц Ю.М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.:  Юрайт – 


Издат. 2005. 
4. Стоцкий Л.Р. Физические величины и их единицы. – М.: Просвещение, 1984. 


– 239 с. 
5. Пиотровский Я. Теория измерений для инженеров. – М.: Мир. 1989. –335 с. 
6. Дик Н.Ф. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного 


учреждения. М.: Феникс. 2007. 259 с. 







 
 
13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 


 
Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контрольних 


робіт 
Назва   змістовного модуля Рекомендовано джерело 


інформації 
 Фізичні величини й одиниці їхнього виміру. /4/ 239 с; 


/2/, 205-207 с.  
Вимір і його роль у пізнанні. Методи вимірів. /2/, 202-213 с. 


/3/, 158-178 с. 
Засоби вимірів. /2/, 213-223 с. 


/1/,52-83 с. 
/5/,  25-68 


Метрологічне забезпечення виробництва. /2/, 249-258 с. 
/3/ 210-217 с. 


Державна система стандартизації. /2/, 199-202, 258-266 с. 
/3/ 188 - 210 


Науково-методичні основи стандартизації.  /2/, 46-59 с. 
/3/  50-66 


Комплексна і випереджальна стандартизація /3/, 66-76 с. 
Уніфікація й агрегатування /2/, 29-58 с. 


/3/76-83 с. 
Основні зведення про якість продукції /2/, 325-358 с. 


/3/,223-227 
Сертифікація. Суть, зміст і правові основи 
сертифікації. 


/2/, 360-405 с. 
/3/, 227-268 


Схеми і порядок робіт по сертифікації в системі 
ГОСТ.  
Області сертифікації. Захист прав споживача. 


/2/, 405-410 с. 
/3/, 283-295 с. 


Акредитація. Суть, зміст і правові основи.  /6/ с. 10-35 
Порядок робіт по акредитації. /6/ с. 50-105 
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Вступ 
 


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального закладу. 
Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається вищим 


закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми  
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. 


Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами 
навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). 
Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців 
(ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою «Економіки підприємства», яка наказом 
ректора закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів напряму гірництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання стандарту 


 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викладання нормативної 
дисципліни «Економіка галузі» бакалаврам напряму 6.050301 гірництво 


Стандарт встановлює: 
– перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної компетенції 


фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). Похідні компетенції - є 
навчальними цілями дисципліни;  


– склад змістових модулів, що забезпечують набуття похідних компетенцій (реалізацію 
навчальних цілей дисципліни);  


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння змістових модулів; 
– рівень засвоєння, що необхідний та достатній для набуття компетенцій;  
– форми діагностики рівня сформованості компетенцій за дисципліною; 
– вимоги до засобів діагностики;  
– критерії оцінювання якості підготовки; 
– склад і зміст методичного забезпечення навчальної дисципліни; 
– порядок внесення змін та доповнень; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт використовується для:  
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 
- внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 
- процедур ліцензування та акредитації напряму підготовки. 


 
2. Нормативні посилання 


 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та молодших 


спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про організацію 


вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. 


Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 


 







3. Базові дисципліни 
Економічна теорія, 
Основи підприємницької діяльності, 
дисципліни геологічної та технологічної спрямованості. 
 


4. Дисципліни, що забезпечуються 
 


Забезпечуються наступні дисципліни ОПП освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
напряму підготовки 6.050301 гірництво: 


"Розробка кошторисної документації" 
"Економіка природокористування" 
"Менеджмент" 
 


5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 3 кредити ECTS (108 академічних годин). 
Лекції – 20 академічних годин. 
Практичні заняття - 12 академічних годин. 
Самостійна робота – 68 академічних годин. 
Модульний контроль – 8 академічні години. 


 
 


6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти)  


Змістові модулі 


№ 1 


Оволодіти основними ознаками підприємства. 
 
Оволодіти загальною характеристикою 
структури підприємства.  
 
Обґрунтувати систему планування діяльності 
підрозділів підприємства. 
 
Правильно використовувати методи і 
нормативну базу планування. 


Лекції 
Гірниче підприємство як господарський 
суб'єкт ринку 
Гірниче підприємство і зовнішня середа  
Організаційно-управлінські структури 
підприємства та основи планування 
його діяльності 
 
Практичні заняття 
Рішення практичних вправ щодо 
визначення цілей і задач діяльності 
підприємства 


№ 2 


Уміння розраховувати фінансово-економічні 
показники. 
Аналізувати характер активів їх розподілом на 
оборотні і необоротні активи. 
Визначати виробничу програму підрозділів та 
здійснювати її ресурсне обґрунтування. 
Визначити чисельність окремих категорій 
працівників підприємства 
Оволодіти методикою нарахування заробітної 
плати. 
Розраховувати калькуляцію собівартості 
продукції. 
Визначати ціни в умовах ринкової економіки. 


Лекції 
Майно (активи) і капітал підприємства 
Кадри підприємства  
Оплата праці робітників 
Витрати виробництва та реалізації 
продукції 
Ціни і ціноутворення  
Фінансове забезпечення гірничого 
підприємства 
 
Практичні заняття 
Оцінювання і аналіз ефективності 
функціонування підприємства. 


 







7. Індивідуальне завдання 
 


До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання «Реферат з 
економіки галузі».  


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального завдання: 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладення матеріалу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  


 
8. Форма підсумкового контролю 


 
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль здійснюється 


як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі 
студента на підставі результатів усіх модульних контролів.  


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів 
усіх модульних контролів. 
 


9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
 


Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного 


гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді типових 
ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-
методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 


 
Компетенції фахівця, що наведені в таблиці розділу 6 даного стандарту, є інформаційною 


базою для формування засобів діагностики. Узагальнені завдання формується в контексті «похідна 
компетенція фахівця – узагальнене завдання». Узагальнені завдання повинні бути доступні для 
студентів протягом усього періоду підготовки. 


Діагностика рівня сформованості похідних компетенцій здійснюється за допомогою 
конкретизованих завдань із чисельною або іншою конкретизацією вихідних даних, що 
створюються трансформацією узагальнених завдань наведених в програмі навчальної дисципліни. 


Для оцінювання якості виконання конкретизованого завдання використовуються еталони 
рішень - зразки правильного й повного рішення. Еталоном може бути певний матеріал із фахових 
джерел (з відповідним посиланням), що містить алгоритми та приклади рішень. 


Зміст завдань необхідно орієнтувати на діагностику рівня сформованості компетенцій 
студента та націлити на контроль ступеню досягнення цілей. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 
засвоєння: 


КЗ = N : P, 
де        N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 







При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність 
студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих 


рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних 


стандартів. 
 


11. Рекомендована література 
 


1. Солодовник Л.М., Пономаренко П.І. Економіка виробничого підприємства: Навч. 
посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 269 с. 


2.  Бойко В.В. Економіка підприємств України: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і 
доп. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 528 с. 


3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с. 
4. Гольдман Е.Л., Назарова З.М. и др. Экономика геологоразведочных работ. Геолого-


экономическая оценка. Ценообразование. Финансы. Маркетинг: Уч. пособие. – М., 2003.\ 
5. Лузанов В.В. Економіка і організація геологорозвідувального виробництва: Навч. посіб. – 


К., 2001. 
6. Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 


предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие/ Под ред. проф. В.К. 
Скляренко, В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 256 с. 


7. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Сиротина и 
др.; Под ред. д-ра экон. наук проф. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 
240 с. 


8. Економіка та організація виробництва: підручник / за заг. ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. 
Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 


9. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Круша П.В., Подвігіної В.І., Сердюка 
Б.М. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с. 


10. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – 
К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2003. – 264 с. 


11. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / 
Гетьман О.О., Шаповал В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 


12. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. 
 
12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення 


 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе 


завідувач кафедри. 
 


 
 





		ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

		Зміст



		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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Вступ 
 


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального закладу. 
Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається вищим 


закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми  
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. 


Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами 
навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). 
Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців 
(ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою «Економіки підприємства», яка наказом 
ректора закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів напряму гірництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання стандарту 


 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викладання нормативної 
дисципліни «Економіка галузі» бакалаврам напряму 6.050301 гірництво 


Стандарт встановлює: 
– перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної компетенції 


фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). Похідні компетенції - є 
навчальними цілями дисципліни;  


– склад змістових модулів, що забезпечують набуття похідних компетенцій (реалізацію 
навчальних цілей дисципліни);  


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння змістових модулів; 
– рівень засвоєння, що необхідний та достатній для набуття компетенцій;  
– форми діагностики рівня сформованості компетенцій за дисципліною; 
– вимоги до засобів діагностики;  
– критерії оцінювання якості підготовки; 
– склад і зміст методичного забезпечення навчальної дисципліни; 
– порядок внесення змін та доповнень; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт використовується для:  
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 
- внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 
- процедур ліцензування та акредитації напряму підготовки. 


 
2. Нормативні посилання 


 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та молодших 


спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про організацію 


вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. 


Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 


 







3. Базові дисципліни 
Економічна теорія, 
Основи підприємницької діяльності, 
дисципліни геологічної та технологічної спрямованості. 
 


4. Дисципліни, що забезпечуються 
 


Забезпечуються наступні дисципліни ОПП освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
напряму підготовки 6.050301 гірництво: 


"Розробка кошторисної документації" 
"Економіка природокористування" 
"Менеджмент" 
 


5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 3 кредити ECTS (108 академічних годин). 
Лекції – 20 академічних годин. 
Практичні заняття - 12 академічних годин. 
Самостійна робота – 68 академічних годин. 
Модульний контроль – 8 академічні години. 


 
 


6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти)  


Змістові модулі 


№ 1 


Оволодіти основними ознаками підприємства. 
 
Оволодіти загальною характеристикою 
структури підприємства.  
 
Обґрунтувати систему планування діяльності 
підрозділів підприємства. 
 
Правильно використовувати методи і 
нормативну базу планування. 


Лекції 
Гірниче підприємство як господарський 
суб'єкт ринку 
Гірниче підприємство і зовнішня середа  
Організаційно-управлінські структури 
підприємства та основи планування 
його діяльності 
 
Практичні заняття 
Рішення практичних вправ щодо 
визначення цілей і задач діяльності 
підприємства 


№ 2 


Уміння розраховувати фінансово-економічні 
показники. 
Аналізувати характер активів їх розподілом на 
оборотні і необоротні активи. 
Визначати виробничу програму підрозділів та 
здійснювати її ресурсне обґрунтування. 
Визначити чисельність окремих категорій 
працівників підприємства 
Оволодіти методикою нарахування заробітної 
плати. 
Розраховувати калькуляцію собівартості 
продукції. 
Визначати ціни в умовах ринкової економіки. 


Лекції 
Майно (активи) і капітал підприємства 
Кадри підприємства  
Оплата праці робітників 
Витрати виробництва та реалізації 
продукції 
Ціни і ціноутворення  
Фінансове забезпечення гірничого 
підприємства 
 
Практичні заняття 
Оцінювання і аналіз ефективності 
функціонування підприємства. 


 







7. Індивідуальне завдання 
 


До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання «Реферат з 
економіки галузі».  


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального завдання: 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладення матеріалу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  


 
8. Форма підсумкового контролю 


 
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль здійснюється 


як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі 
студента на підставі результатів усіх модульних контролів.  


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів 
усіх модульних контролів. 
 


9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
 


Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного 


гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді типових 
ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-
методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 


 
Компетенції фахівця, що наведені в таблиці розділу 6 даного стандарту, є інформаційною 


базою для формування засобів діагностики. Узагальнені завдання формується в контексті «похідна 
компетенція фахівця – узагальнене завдання». Узагальнені завдання повинні бути доступні для 
студентів протягом усього періоду підготовки. 


Діагностика рівня сформованості похідних компетенцій здійснюється за допомогою 
конкретизованих завдань із чисельною або іншою конкретизацією вихідних даних, що 
створюються трансформацією узагальнених завдань наведених в програмі навчальної дисципліни. 


Для оцінювання якості виконання конкретизованого завдання використовуються еталони 
рішень - зразки правильного й повного рішення. Еталоном може бути певний матеріал із фахових 
джерел (з відповідним посиланням), що містить алгоритми та приклади рішень. 


Зміст завдань необхідно орієнтувати на діагностику рівня сформованості компетенцій 
студента та націлити на контроль ступеню досягнення цілей. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 
засвоєння: 


КЗ = N : P, 
де        N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 







При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність 
студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих 


рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних 


стандартів. 
 


11. Рекомендована література 
 


1. Солодовник Л.М., Пономаренко П.І. Економіка виробничого підприємства: Навч. 
посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 269 с. 


2.  Бойко В.В. Економіка підприємств України: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і 
доп. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 528 с. 


3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с. 
4. Гольдман Е.Л., Назарова З.М. и др. Экономика геологоразведочных работ. Геолого-


экономическая оценка. Ценообразование. Финансы. Маркетинг: Уч. пособие. – М., 2003.\ 
5. Лузанов В.В. Економіка і організація геологорозвідувального виробництва: Навч. посіб. – 


К., 2001. 
6. Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 


предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие/ Под ред. проф. В.К. 
Скляренко, В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 256 с. 


7. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Сиротина и 
др.; Под ред. д-ра экон. наук проф. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 
240 с. 


8. Економіка та організація виробництва: підручник / за заг. ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. 
Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 


9. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Круша П.В., Подвігіної В.І., Сердюка 
Б.М. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с. 


10. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – 
К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2003. – 264 с. 


11. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / 
Гетьман О.О., Шаповал В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 


12. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. 
 
12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення 


 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе 


завідувач кафедри. 
 


 
 





		ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

		Зміст



		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна – це сукупність модулів, що підлягає підсумковому 


контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалі-
зується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабо-
раторні роботи, практичні заняття, семінари тощо). Змістовий модуль – сукуп-
ність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному на-
вчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фа-
хівців (ОПП). 


Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх 
засвоєння, терміни контролю. 


Навчальна дисципліна «Геологія» (кафедра гідрогеології та інженерної 
геології) для напряму "Гірництво" вивчається на першому курсі, в другій  чвер-
ті, оскільки вона відноситься до розряду загальноосвітніх предметів, що є осно-
вою для вивчення інших дисциплін. Предметом цієї частини дисципліни «Гео-
логія» є вивчення  гідрогеологічних умов, що впливають на розробку родовищ 
корисних копалин, а також організація діяльності геологічних служб на гірни-
чо-видобувних  підприємствах, завдання цих служб та методи їх вирішення. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викла-


дання навчальної дисципліни. 
Стандарт встановлює: 
♦ перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


♦ розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
♦ норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
♦ рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 


♦ відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випуск-


ників вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 


напрямом 6.050301 Гірництво. 
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2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Пере-
лік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними рівнями». 


 
 
3. Базові дисципліни 
 


ПН3 «Фізика» 
ПН4 «Хімія» 
ПН5 «Геологія» (загальна геоло-


гія) 
 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються дисципліною «Геологія»  


 
Згідно з ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 
Екологія; 
Основи гірничого виробництва; 
Геотехнології гірництва; 
Процеси підземних гірничих робіт; 
Процеси відкритих гірничих робіт; 
Основи охорони праці; 
Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин; 
Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин; 
Моделювання об’єктів гірничого виробництва; 
Теорія геодинамічних явищ; 
Моделювання виробничих процесів; 
Рекультивація земель, порушених ВГР. 
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5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 


№1 


Розрізняти генетичні ти-
пи підземних вод, аналі-
зувати особливості їх 
утворення. 
Вміти аналізувати геоло-
гічні фактори утворення 
підземних вод, класифі-
кувати їх за умовами за-
лягання. 
Володіти основними по-
няттями вчення про ди-
наміку підземних вод. 
Знати методи підрахунку 
динамічних та статичних 
запасів підземних вод. 
Знати принципи органі-
зації  гідрогеологічних 
робіт на гірничо-
видобувних підприємст-
вах, їх завдання та мето-
ди їх вирішення.  
Встановлювати та аналі-
зувати геолого-
гідрогеологічні фактори, 
які ускладнюють процес 
видобутку корисних ко-
палин, знати методи  їх 
прогнозування та мінімі-
зації впливу. 
Аналізувати негативні 
екологічні наслідки роз-
робки родовищ корисних 
копалин та способи їх 
усунення. 
 
 


Лекції – 1 семестр, 2 чверть  (1…8 тижні). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Вступна лекція. Генетичні типи пі-
дземних вод, фактори їх формування.  1 


29 45 


2. Підземні води. Класифікація різно-
манітних типів підземних вод та умо-
ви їх залягання.  3 


3. Рух підземних вод. Контролюючі 
фактори. Закони Дарсі та Шезі-
Краснопольського. Гідростатичний та 
гідродинамічний тиск в породах. 
 


2 


4. Фізико-геологічні процеси та явища, 
що провокуються рухом підземних вод. 
Заходи захисту територій щодо проявів 
пливунів, карсту та суфозії. 


2 


5. Запаси підземних вод, фактори звод-
нення родовищ корисних копалин. 
Особливості зводнення вугільних та 
рудних родовищ. Показники загально-
го зводнення шахтних і кар’єрних по-
лів. 


2 


6. Режим підземних вод в процесі ро-
зробки родовищ. Фільтраційні явища 
на родовищах. Процес прориву води, 
глин або пливунів в гірничу виробку. 
Захист родовищ від підземних, повер-
хневих та атмосферних вод. 4 


Модульний контроль лекційного ма-
теріалу: 8 тиждень 


2 
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М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 
Разом: 16 


№2 


Будувати карти гідроізо-
гіпс дзеркала ґрунтових 
вод, ізобат, п'єзоізогіпс та 
ліній ізонапорів. 
Визначати напрям грун-
тового або артезіанського 
потоку, розраховувати 
його уклін. 
З'ясовувати взаємодію 
ґрунтових та поверхне-
вих вод. 


Лабораторні заняття – 1 семестр, 2 чверть 
(1...8 тижні). Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Оцінка гідрогеологічних умов терито-
рії та раціональна її забудова 
  


14 29 45 


Модульний контроль – захист лабора-
торного модуля за розкладом занять: 
8 тиждень 


2 


Разом: 16 
Разом з дисципліни 32 58 90 


Частка навантаження  0,64  
 
 
6. Форма контролю засвоєння 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий конт-


роль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального ма-
теріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних 
контролів.  


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх модульних контролів. 


 
7. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
8. Рекомендована література 
 


1. Седенко М. В. Основы гидрогеологи и инженерной геологии. – М.: Недра, 
1979. – 201 с. 
2. Пиннекер Е. В., Писарский Б. И., Шварцев С. Л. и др. Основы гидрогеологии. 
Геологическая деятельность и история воды в земных недрах. – Новосибирск: 
Наука, 1982. – 239 с. 
3. Гавич И. К., Ковалевский В. С., Язвин Л. С. и др. Основы гидрогеологии. 
Гидрогеодинамика. – Новосибирск: Наука, 1983. – 241 с. 
4. Ломтадзе В. Д. Инженерная геология месторождений полезных ископаемых. 
– Л.: Недра, 1986. – 272 с. 
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		Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри.

		8. Рекомендована література
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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та 
розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету. 







Вступ 
Програма нормативної дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» – складова 


системи стандартів вищої освіти НГУ. 
Дисципліна «Нарисна геометрія та інженерна графіка» вивчає засоби побудови 


просторових форм на площині що є фундаментом, на якому базуються основні правила 
виконання технічного креслення. Знання дисципліни дозволяє опанувати загальними методами 
зображення геометричних предметів та по заданим зображенням дослідити їх геометричні 
властивості, виконати технічне креслення деталей. Це є необхідним для фахівців-бакалаврів 
технічних спеціальностей, майбутні виробничі функції яких пов’язані з складанням 
конструкторської документації, яка повинна відповідати потребам виробництва.  


Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який складається на підставі 
освітньо-професійної програми підготовки (ОПП).  
Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підлягають засвоєнню 
бакалаврам, які навчаються за скороченим терміном навчання на базі освітньо-професійної 
програми молодого спеціаліста. Змістові модулі дисципліни базової ОПП бакалавра, що 
співпадають за компетенціями і відповідним змістом із дисциплінами ОПП молодшого 
спеціаліста, до інтегрованої програми не входять. 


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об'єктом диагностики під час 
контрольних заходів. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена для 
викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0903 «Гірництво» і затверджується 
наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, що здійснюють викладання 


нормативної дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» бакалаврам.  
Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної 
характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.; 


          -  інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
          - вимоги до засобів діагностики. 


Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних 
закладів. 


 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 


6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік напрямів та 


спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». 


 
3. Базові дисципліни 


Вища  математика  







 


4. Дисципліни , що забезпечуються 
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: 


 
Теоретична механіка 
Теорія машин і механізмів та деталі машин 
Основи гірничого виробництва 
Моделювання геомеханічних процесів 
Технологія підземних розробок родовищ корисних копалин 
Геологія и геоморфологія. 
Маркшейдерська справа 
Геодезія. 
Вища математика  
Основи електротехніки та електроніки 
Технологія спорудження гірничих виробок 
Шахтний транспорт 
Аерологія гірничих підприємств 
Основи охорони праці 
Сучасні технології та прибори геодезичних зйомок 
Спорудження гірничих виробок 
Курсове та дипломне проектування 


 
 


5. Зміст дисциплін та розподіл часу за видами занять 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу 
модуля студент повинен 


уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


и 


са
мо


ст
ій


на
 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 
1 2 3 4 5 6 


 


Володіти методами 
побудови третьої проекцію 
точки по двох заданих. 
Знати класифікацію прямих 
в залежності від їх 
положення відносно 
площин проекцій. 
Визначати по слідах прямої 
її положення. Володіти 
методом прямокутного 
трикутника. Класифікувати 
площини в залежності від їх 
положення відносно 
площин проекцій. Будувати 
лінії окремого положення 
на площині. Визначати кути 
нахилу площин до площин 
проекцій. Володіти методами 


Лекції - 1 семестр, І чверть(1…8 тиждень) 
Аудиторні: 2 год на тижд. 


1.ВСТУП. Предмет та основний 
метод нарисної геометрії. Методи 
проекціювання. 


4 25 50 


2. ПРОЕКЦІЮВАННЯ ТОЧКИ 
Проекціювання точки на дві та три 
площини проекцій. 


4 


3. ПРОЕКЦІЮВАННЯ ПРЯМОЇ ЛІНІЇ 
Класифікація прямих. Точка на 
прямій. Сліди прямої лінії. 
Натуральна величина відрізка 
прямої. Взаємне розташування двох 
прямих. Проекціювання прямого 
кута. 


4 







побудови лінії перетину 
площин та точку перетину 
прямої с площиною. 
Визначати відстань від 
точки до площини. 


4. ПЛОЩИНА Способи завдання 
площини. Класифікація площин. 
Точка та пряма на площині. Лінії 
окремого положення на площині. 
Кути нахилу площин до площин 
проекцій. Паралельність та 
перпендикулярність геометричних 
елементів. Взаємний перетин 
геометричних елементів. 


4 


Разом 16 


 
 
 
 
 
1 


Будувати проекції точки по 
заданих її координатах.  
Будувати сліди прямих. 
Визначати натуральну 
величину прямої загального 
положення. 
Будувати лінії перетину 
площин та точку перетину 
прямої с площиною. 
Визначати відстань від 
точки до площини. 
 


Практичні заняття - 1 семестр, І чверть (1-8 тиждень). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Проекціювання точки на дві та 
три площини проекцій. 


2 25 50 


2. Проекціювання прямої. Взаємне 
положення точки та прямій, двох 
прямих 


6 


 
3. Площина. Проекціювання 
площини. Взаємне положення 
точки та площини, прямої та 
площини, двох площин 


6 


Модульний контроль практичного 
матеріалу. 


2 


Разом 16 


2 


Володіти методами 
перетворення проекцій: 
заміна площин проекцій, 
обертання навколо осей 
перпендикулярних та 
паралельних площинам 
проекцій. 
Володіти методами 
побудови проекцій перерізів 
поверхонь площиною, ліній 
перетину поверхонь. 
На основі знань метода 
аксонометричних проекцій 
виконувати їх побудови. 


Лекції – 1 семестр, ІІ чверть(9…17 тиждень) 
Аудиторні: 2 год. на тижд. 
1. МЕТОДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОЕКЦІЙ 
Метод заміни площин проекцій. 
Метод обертання навколо осей 
перпендикулярних та паралельних 
площинам проекцій 


4 25 50 


2. ОБРАЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ 
ТА ЇХ ПЕРЕТИН ПЛОЩИНОЮ. 
Перетин площиною поверхонь 
багатогранників та кривих 
поверхонь. Побудова розгорток 


4 


3. ПЕРЕТИН ПОВЕРХОНЬ ЛІНІЯМИ 
Перетин багатогранних та кривих 
поверхонь прямими лініями 


2 


4. ВЗАЄМНИЙ ПЕРЕТИН ПОВЕРХОНЬ 2 
5. АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ 
Прямокутна ізометрія та диметрія 


2 


Модульний контроль лекційного 
матеріалу. 


2 


Разом 16 







3 


Використовувати методи 
заміни площин проекцій, 
обертання навколо осей 
перпендикулярних та 
паралельних площинам 
проекцій для рішення задач. 
Будувати перерізи тіл 
площиною, лінії перетину 
просторових тіл. Будувати 
ізометричні та диметричні 
проекції деталей. 
 


Практичні заняття – 1 семестр, ІІ чверть (9…17 
тиждень). Аудиторні: 2 год на тижд. 
1. Перетворення проекційного 
креслення   


2 25 50 


2. Перетин просторових тіл 
площиною 


4 


3. Перетин прямої з поверхнями 
 


2 


4. Взаємний перетин двох 
поверхонь 


4 


7. Аксонометричні проекції 4 
 


Модульний контроль практичного 
матеріалу. 


4 


Разом 16 


Разом за I семестр: 64   


4 


Виконувати креслення 
трьох виглядів деталі по 
двом заданим. Виконувати 
необхідні розрізи, наносити 
розміри. Виконувати 
креслення трьох виглядів 
деталі з натури.  
Креслити аксонометричні 
проекції. 
 


Практичні заняття. Креслення – 1І семестр, ІІІ 
чверть (1...8 тиждень). Аудиторні: 2 год. на тижд. 
1. Стандарти на виконання 
креслень (лінії креслення, формати, 
масштаби, шрифти, нанесення 
розмірів). 


4 35 42 


2. Геометричне та проекційне 
креслення. Виконання креслень 
простої та складної моделей. 


4 


2. Вигляди, розрізи, перерізи. 
Виконання креслень трьох виглядів 
деталі по двом заданим. 


6 


Модульний контроль практичного 
матеріалу. 


2 
 
 


Разом 16 


5 


Виконувати ескізи та робочі 
креслення деталі з 
зображенням та 
позначенням різі.  
Виконувати креслення з 
складальногорисунків. 
Креслити аксонометричні 
проекції делалей з 
складального креслення. 


Практичні заняття. Креслення – 1І семестр, ІY 
чверть (10...18 тиждень). Аудиторні: 4 год. на тижд. 


1. Різі. Умовне позначення та 
зображення різі.  


4 65 70 


2. Основні правила виконання ескізів та 
робочих  креслень. Виконання єскізів і 
робочих креслень деталей з натури.  


12 


3. Читання і деталювання 
складальних рисунків. Виконання 
єскізів і робочих креслень деталей з 
складальних рисунків. 
Аксонометричні проекції. 


12 


Модульний контроль практичного 
матеріалу. 


4 


Разом 32 


Разом за II семестр: 48 







Разом з дисципліни 112 200 312 


Частка навантаження 0,36   


 
6. Позначення фізичних величин 
 


H – горизонтальна площина проекцій a′, b′, c′... – фронтальні проекції 
V – фронтальна площина проекцій a′′, b′′, c′′... – профільні проекції 
W – профільна площина проекцій P, Q, S... – площини у просторі 
X, Y, Z – осі проекцій PH, QH, SH... – горизонтальні сліди 
A, B, C... – точки у просторі PV, QV, SV... – фронтальні сліди 
a, b, c... – горизонтальні проекції  PW, QW, SW... – профільні сліди 
 
 


7. Форма підсумкового контролю  
 


Нормативна форма атестаційного контролю – залік. Підсумковий контроль здійснюється 
у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без 
участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів. 


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені 
програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваженого балу за 
результатами всіх модульних контролів. 


 
8. Відповідальність за якість викладання 
 


Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 


9. Рекомендована література 
 


1. Гордон В. О., Семенцов – Огиевский М. А. Курс начертательной геометрии, — М: Высш. шк., 
1960, 1988. 
2. Гордон В. О. и др. Сборник задач по начертательной геометрии. — М.: Высш. шк., 1971. 
3. Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии.— М.: Высш. шк., 1980. 
4. Рудаев А. К. Сборник задач по начертательной геометрии— М.: Высш. шк., 1971, 1967. 
5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт №1 і №2 з «Нарисной 
геометрії» для студентів напрямку 0503 ( 0903) «Гірництво» / Укл.: О.С.Жовтяк, Т.С.Савельєва, 
Л.М.Благодарна. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2009.– 19 с. 
6. Годик Е. И. и др. Техническое черчение. — К.: Наук. думка, 1983. 
7. Левицкий В. С. Машиностроительное черчение. — М.: Высш. шк., 1988. 
8. Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению. . — М.: 
Высш. шк., 1983. 
9. Потишко А. В., Крушевская Д. П. Справочник по инженерной графике. К.: Наук. думка, 1976. 
10. Государственные стандарты Союза ССР. Единая система конструкторской документации. — 
М.: 1984.  
11.Додатко О.І. Креслення.-Дніпропетровськ.: НГУ,2003. 
12.Додатко О.І. Інженерна графіка.-Дніпропетровськ.: НГУ,2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «Начертательная геометрия и 
инженерная графика». Образовательно-профессиональная программа подготовки 
бакалавров направления 0903 «Горное дело». 
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» обучает студентов предмету 
начертательная геометрия на основе изучения методов проецирования точки, прямой, 
плоскости, поверхностей и наглядного изображения предметов. Предмет инженерная графика 
дает знания правил геометрического и проекционного черчения, выполнение чертежей 
разъемных и неразъемных соединений, выполнения чертежей и эскизов деталей, чтение 
чертежей. В результате обучения вырабатываются навыки и умения построения 
пространственных объектов на плоскости, построение наглядных изображений деталей, чтения 
чертежей изделий и самостоятельного в соответствии с требованиями выполнения чертежей 
деталей. 


 
 
ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Нарисна геометрія та інженерна 


графіка». Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів напряму 
0903 «Гірництво». 
Дисципліна «Нарисна геометрія й інженерна графіка» навчає студентів предмету нарисна 
геометрія на основі вивчення методів проектування точки, прямій, площини, поверхонь і 
наочного зображення предметів. Предмет інженерна графіка дає знання правил геометричного 
й проекційного креслення, виконання креслень рознімних і нероз'ємних з'єднань, виконання 
креслень і ескізів деталей, читання креслень. У результаті навчання виробляються навички й 
уміння побудови просторових об'єктів на площині, побудови наочних зображень деталей, 
читання креслень виробів і самостійного відповідно до вимог виконання креслень деталей. 
 
 


THE SUBJECT MATTER PROGRAM «Descriptive geometry and an engineering 
drawing». The obrazovatelno-professional program of preparation of bachelors of a 
direction 0903 "Mining". 
The discipline «Descriptive geometry and an engineering drawing» trains students in a subject 
descriptive geometry on the basis of study of methods of a projection of a point, direct, planes, 
surfaces and the obvious image of subjects. A subject the engineering drawing gives knowledge of 
rules of geometrical and projective plotting, performance of delineations of demountable and one-
piece junctions, performance of delineations and sketches of details, reading of delineations. As a 
result of training skills and abilities of construction of space plants on planes, construction of obvious 
images of details, readings of delineations of products and independent according to requirements of 
performance of delineations of details are made. 
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Передмова 
 


І  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
  Кафедрою загальної та структурної геології; 


Кафедрою геології та розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора вищого навчального закладу 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  
Хоменко Юрій Тимофійович, к. геол.-мін. н., доц., завідувач кафедри  
загальної та структурної геології; 
Кратенко Леонід Якович, к. геол.-мін. н., доц., доцент кафедри загальної 
та структурної геології; 
Білан Наталія Валеріївна, к. геол. н., доц., доцент кафедри загальної та 
структурної геології; 
Терешкова Ольга Анатоліївна, к. геол. н., асистент кафедри загальної та 
структурної геології; 
Приходченко Василь Федорович, д-р геол. наук, проф., завідувач кафедри 
геології та розвідки родовищ корисних копалин; 
Баранов Володимир Андрійович, д-р геол. наук, проф., професор кафедри 
геології та розвідки родовищ корисних копалин; 
Сафронов Ігор Леонідович, к. геол.-мін. н., доц., доцент кафедри геології та 
розвідки родовищ корисних копалин; 
Полякова Наталія Сергіївна, к. геол.-мін. н., доц., доцент кафедри геології 
та розвідки родовищ корисних копалин; 
Безручко Костянтин Андрійович, к. геол. н., доц., доцент кафедри геології 
та розвідки родовищ корисних копалин; 
Мостика Олена Миколаївна, к. техн. н., доц., доцент кафедри геології та 
розвідки родовищ корисних копалин; 
Толубець Дмитро Вікторович, асистент кафедри геології та розвідки родо-
вищ корисних копалин; 
Кузьменко Олена Олександрівна, асистент кафедри геології та розвідки 
родовищ корисних копалин. 
Державний ВНЗ «НГУ» 
 


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розпо-
всюджений без дозволу Державного ВНЗ «НГУ 
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Вступ 
 
Програма практики – нормативний документ, який складається на підста-


ві освітньо-професійної програми (ОПП). 
Програма практики розроблена на весь період реалізації освітньо-


професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів 
напряму 6.050301 Гірництво і затверджена наказом ректора. 


Навчальна практика – це сукупність заходів направлених на отримання і 
розвиток початкових професійних навичок, знань і умінь на профільних (за 
спеціальністю навчання) підприємствах, у лабораторіях, навчальних полігонах. 


Програма містить склад етапів практики, розподіл часу на їх проведення. 
Студенти 1 курсу навчання напряму 6.050301 Гірництво вивчають дисци-


пліну циклу природничо-наукової підготовки «Геологія» протягом трьох чвер-
тей (270 год.) і наприкінці весняного семестру проходять навчальну практику з 
геології (108 год.). Предметом геології є усестороннє вивчення Землі і земної 
кори, розробка методів пошуку, розвідки і видобутку корисних копалин, вирі-
шення різноманітних інженерних і екологічних проблем, а також багатьох ін-
ших питань життєзабезпечення. 


Протягом першої чверті вивчається «Загальна геологія» (кафедра загаль-
ної та структурної геології), другої – «Гідрогеологія та інженерна геологія» 
(кафедра гідрогеології та інженерної геології) і третьої – «Геологія родовищ ко-
рисних копалин» (кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин). 


Відповідно до програми підготовки за напрямом 6.050301 Гірництво на-
вчальна практика з геології студентів геологорозвідувального, гірничого, меха-
ніко-машинобудівного факультету і факультету будівництва тривалістю 2 тиж-
ні проводиться після завершення першого курсу навчання відповідно до графі-
ка навчального процесу. 


Тривалість робочого тижня студентів в період практики нормовано і 
складає не більше 36 академічних годин на тиждень. 


Мета практики – закріпити теоретичні знання з дисципліни «Геологія», 
набути первинні професійні уміння і навички, необхідні для засвоєння профе-
сійно орієнтованих дисциплін. 


Завдання практики полягає в отриманні навичок з визначення ефекти-
вності застосування того чи іншого способу видобутку корисних копалин, для 
чого студенти повинні вміти: 


• розшифровувати склад земної кори; 
• досліджувати ендогенні та екзогенні процеси; 
• оцінювати наслідки техногенезу; 
• будувати геологічні розрізи за даними буріння свердловин; 
• підраховувати запаси корисних копалин. 


Зміст практики. Навчальна практика з геології складається з трьох ета-
пів: підготовчого, польового і звітного. 


Навчальна практика з геології проводиться на двох полігонах у Серед-
ньому Придніпров'ї і у Гірському Криму, що забезпечує всебічне ознайомлення 







з геологічними об’єктами і процесами, що їх створили. Ці полігони доповню-
ють один одного. 


Середнє Придніпров’я представлене архейськими метаморфічними утво-
реннями, перекритими морськими та континентальними осадочними відкла-
деннями кайнозою, що створює умови для ознайомлення з результатами прояву 
процесів метаморфізму, метасоматозу, гранітизації, тектоніки, магматизму, а 
також наслідками техногенезу, пов’язаними з видобутком корисних копалин. 


У Гірському Криму студенти знайомляться з молодою мезо-
кайнозойською складчастою областю, представленою шаруватими утворення-
ми широкого спектру літологічних різновидів, інтенсивно ускладненою плика-
тивами і диз’юнктивами. Тут більш яскраво проявлені екзогенні геологічні 
процеси: ерозійно-акумулятивна діяльність моря, постійних та тимчасових во-
дотоків, фізико-хімічного вивітрювання. Це дозволяє студенту сформувати ви-
разні уявлення про геологічну будову земної кори в цілому. 


Під час ознайомлення з об’єктами практики студенти відповідно до про-
фесійних завдань і умінь мають опанувати наступні питання: 


- ознайомитися з геологічною будовою району практики і гірськими по-
родами, які його складають; 


- ознайомитися з геологічними процесами, які сформували земну кору в 
районі практики; 


- ознайомитися з наслідками впливу техногенних процесів на навколиш-
нє середовище; 


- освоїти роботу з гірничим компасом в польових умовах (виміри орієн-
тування тріщин в породах, прив'язка об'єктів на місцевості по азимутах 
і їх орієнтування в просторі); 


- набути навичок ведення польової геологічної документації (прив'язка 
відслонень, їх опис, зарисовка, відбір зразків); 


- будувати геоморфологічні розрізі за даними польових спостережень; 
- будувати гіпсометричні плани і плани підрахунку запасів корисних ко-


палин; 
 


1. Галузь використання 
 


Стандарт поширюється на факультети та кафедри, яким доручено наказом 
ректора викладання «Навчальної практики з геологї». 


Стандарт встановлює: 
– перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної 


компетенції фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). По-
хідні компетенції – є навчальними цілями дисципліни.  


– склад змістових модулів, що забезпечують набуття похідних компетен-
цій (реалізацію навчальних цілей практики);  


– норми часу на викладання та засвоєння змістових модулів; 
– рівень засвоєння, що необхідний та достатній для набуття компетенцій; 
– форми діагностики рівня сформованості компетенцій; 







– вимоги до засобів діагностики;  
– критерії оцінювання якості підготовки; 
– склад і зміст методичного забезпечення навчальної практики; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт використовується для:  
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 
- внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 
- процедур ліцензування та акредитації напряму підготовки; 


 
2. Нормативні посилання 


 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. НДУ 01-2002 — Нормативний документ України, Система стандартів 


вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. 
Основні положення; 


2.3. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характери-
стика бакалаврів напряму 6.050301 Гірництво 


2.4. Стандарт вищої освіти НГУ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалаврів напряму 6.050301 Гірництво 


2.5. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма ба-
калаврів напряму 6.050301 Гірництво; 


2.6. Стандарт вищої освіти НГУ. Освітньо-професійна програма бакалавра 
напряму 6.050301 Гірництво; 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 


 
3. Базові дисципліни 


 
ПН 3 «Фізика» 
ПН 4 «Хімія» 
ПН 5 «Геологія» 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються 


 
ПН 6 «Екологія» 
ПП 11 «Основи гірничого виробництва» 
ПП 13 «Система геотехнологій гірництва» 


 
5. Обсяг практики 


 


Загальний обсяг – 3 кредити ECTS (108 академічних годин). 
Навчальна практика – 72 академічні години. 
Самостійна робота – 36 академічних годин. 







6. Компетенції, що набуваються, та зміст практики 
 


Компетенції 
(з використанням матеріалу 


модуля студент повинен вміти) 
Змістовні модулі 


 У природних умовах ро-
зрізняти результати прояву 
ендогенних і екзогенних про-
цесів. 
 Оцінювати наслідки тех-


ногенезу. 
 Розрізняти умови заля-


гання гірських порід. 
 Виділяти групи порід за 


походженням для встановлен-
ня їх фізико-механічних і гід-
рогеологічних властивостей. 
 Читати геологічні карти і 


будувати розрізи за даними 
польових спостережень і за-
стосуванням даних буріння 
свердловин. 
 Будувати і аналізувати 


діаграми тріщинуватості для 
вибору оптимальних парамет-
рів гірських виробок. 
 Підраховувати запаси 


корисних копалин. 


Навчальна практика 
Підготовчий період. 


1. Організація, програма, зміст практики. 
Правила оформлення польової документації. 
Порядок роботи на відслоненні. Інструктаж з 
техніки безпеки. 
2. Геологічна характеристика району практи-
ки та маршрутів. 


Польовий період. 
3. Ознайомлення з проявами тектонічних рухів, 
процесів магматизму і метаморфізму. Закріп-
лення навичок роботи з гірським компасом під 
час вимірювання елементів залягання тріщин у 
гірських породах. 
4. Ознайомлення з технологією відкритого ви-
добутку корисних копалин і наслідками техно-
генного впливу на навколишнє середовище. 
5. Ознайомлення з проявами екзогенних про-
цесів. Визначення положення рівня ґрунтових 
вод у природних і штучних водоймах у порів-
нянні з базисом ерозії району. 
6. Ознайомлення з геолого- геоморфологічни-
ми умовами формування балок і обвальними 
явищами на їх схилах. Орієнтування на місце-
вості за допомогою топографічної карти і гір-
ського компасу. 


Звітний період. 
7. Камеральна обробка польових матеріалів. 
8. Побудова і аналіз діаграми тріщинуватості. 
9. Побудова гіпсометричного плану, геологіч-
них розрізів і плану підрахунку запасів. 
10. Підрахунок запасів корисних копалин по 
конкретному шахтному полю. Розрахунок рі-
чної продуктивності видобувного підприємс-
тва з урахуванням втрат. 
11. Оформлення звітних матеріалів з практики. 
12. Захист звітних геологічних матеріалів. 


 
 







7. Позначення фізичних одиниць 
 


R  – радіус Землі, км; 
υ  – швидкість руху хвилі, км/с; 
g  – прискорення вільного падіння, м/с2; 
T  – температура, °С; 
Р  – тиск, Па; 
ρ  – щільність породи, г/см3; 
V  – об’єм зразка, см3; 
Vп  – об’єм пор у зразку, см3; 
п  – пористість, %; 


сF – сила Кориоліса; 


G  – геотермічний градієнт, 
°С/100м;  


G/1  – геотермічний ступінь, м/1°С; 
m  – потужність шарів, м; 


иm  – істинна потужність шарів, м; 
Аз. пад. – азимут падіння, град;  
Аз. пр. – азимут простягання, град;  
α  – кут падіння шару, град; 
β  – кут нахилу схилу, град; 


аΖ  – абсолютна відмітка, м; 
h  – глибина залягання, м; 


 
 


8. Форма підсумкового контролю 
 


Нормативна форма підсумкового контролю – диференційований залік. Пі-
дсумковий контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу практики без участі студента на підставі результатів усіх 
складових практики (матеріалів польового і звітного періодів). 


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх складових практики. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1 – 11.5. 
 
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення практики 


 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-


ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. – 138 с.». 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 


 
 


10. Критерії оцінювання практики 
 


Оцінка результатів практики здійснюється таким чином. У разі успішного 
проходження практики по всіх її маршрутах і виконання необхідних форм звіту 
студент отримує залік.  







Перелік матеріалів, що необхідно представити після завершення 
практики 


1. Польовий щоденник. 
2. Колекція мінералів і гірських порід. 
3. Каталоги мінералів і гірських порід. 
4. Звіт за результатами проходження практики. 
Структура звіту про практику та вимоги до його складових. 
Форма звіту студентів за результатами практики – бригадна та індивідуальна. 
Бригадна форма включає наявність: 
- повної колекції гірських порід і мінералів, зібраних в маршрутах; 
- каталоги мінералів і гірських порід; 
- розу-діаграму тріщинуватості та її аналіз. 
Індивідуальна форма звітності включає: 
- повністю оформлений, перевірений і підписаний викладачем польовий 


щоденник спостережень; 
- підготовлені вихідних дані з визначення абсолютних відміток підошви 


вугільного пласта і розрахунок питомої ваги корисної копалини; 
- побудований гіпсометричний план та план підрахунку запасів вугілля; 
- побудовані геологічні розрізи для визначення підрахункових блоків; 
- розрахунок запасів вугілля в окремих блоках та шахтному полю в ці-


лому; 
- розрахунок річної продуктивності видобувного підприємства з ураху-


ванням втрат до 24 %; 
- здачу заліку з практики, що вимагає знання всього комплексу питань, 


пов'язаних з її проходженням. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N – правильно виконані завдання індивідуальної та бригадної форми звіт-
ності, 


P – загальна кількість виконаних завдань. 
Критерії визначення оцінок: 


«відмінно» –            KЗ > 0,9;  
«добре» –                 KЗ = 0,8...0,9; 
«задовільно» –         KЗ = 0,7...0,8; 
«незадовільно» –     KЗ < 0,7. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдань практики під час 
захисту звітних матеріалів враховується здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми, карти та розрізи; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-


тати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 







11. Рекомендована література 
 
11.1. Кратенко Л.Я. Загальна геологія (навчальний посібник). – Д.: РВК 


НГУ, 2003. – 183 с. 
11.2. Кратенко Л.Я., Билан Н.В., Терешкова О.А. Руководство по учебной 


геологической практике в Среднем Приднепровье / Дніпропетровськ: Націона-
льний гірничий університет, 2008. – 113 с. 


11.3. Жильцова И.В. Геология месторождений полезных ископаемых 
(конспект лекций для студентов направления подготовки 6.050301 Горное де-
ло). – Д.: НГУ, 2010. – 112 с. 


11.4. Доброгорский Н.А., Ильченко М.Г., Сафронов И.Л. Эколого-
энергетическая база Украины (состояние и проблемы). – Д.: Січ, 2005. – 95 с. 


11.5. Програма і методичні вказівки до навчальної загально геологічної 
практики студентів першого напрямку підготовки 0903 «Гірництво» / Упоряд.: 
М.О. Доброгорський, І.Л. Сафронов, В.Л. Стефанський, Д.В. Толубець. – Дніп-
ропетровськ: НГУ, 2004. – 51 с. 


 
 


12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення 


 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-


безпечення несуть завідувачі кафедр. 





		ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ГЕОЛОГІЇ

		Студенти 1 курсу навчання напряму 6.050301 Гірництво вивчають дисципліну циклу природничо-наукової підготовки «Геологія» протягом трьох чвертей (270 год.) і наприкінці весняного семестру проходять навчальну практику з геології (108 год.). Предметом ге...

		Протягом першої чверті вивчається «Загальна геологія» (кафедра загальної та структурної геології), другої – «Гідрогеологія та інженерна геологія» (кафедра гідрогеології та інженерної геології) і третьої – «Геологія родовищ корисних копалин» (кафедра г...

		2.1. Закон України «Про вищу освіту».

		Нормативна форма підсумкового контролю – диференційований залік. Підсумковий контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу практики без участі студента на підставі результатів усіх складових практики (матеріалів...

		Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх складових практики.

		Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1 – 11.5.

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несуть завідувачі кафедр.






Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 


«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 
 


 СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 
 
 
 


ПРОГРАМА  ДИСЦИПЛІНИ 
«Нарисна геометрія та інженерна графіка» 


 
 


 
 


 Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів напряму 
6.050301 Гірництво (скорочений термін навчання) 


 
 
 
 


Чинний від  2009-08.01 
 
 
 
 
 
 
 


В и д а н н я   о ф і ц і й н е  
 
 
 
 
 
 


Дніпропетровськ 
Державний ВНЗ «НГУ» 


2011 
 







Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 


«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 


 
 


ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 
 


програми навчальної дисципліни  
“Нарисна геометрія та інженерна графіка ” 


 
Галузь знань – 0503 Розробка корисних копалин   
Напрям підготовки – 6.050301 Гірництво 
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр 
Кваліфікація - фахівець в галузі гірництва  


 
 


Голова методичної комісії 
Державного ВНЗ «НГУ» за 


напрямом 6.050301 Гірництво 
 
 
 


   ________________В.І. Бондаренко  
 
 


_______________20___р. 


ПОГОДЖЕНО 
 


Перший проректор 
 
 
 


____________________ П.І. Пілов 
 


_____________ 20___ р. 
 


 
ПОГОДЖЕНО 


 
Директор науково-методичного 


центру 
 
 


____________________ В.О. Салов 
 


_____________ 20___ р. 
 


 


 
Керівник розробки 


 
 


______________________Т.С.Савельєва 
 


_____________ 20___ р. 
 
 


 







Передмова 
 
 
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО 
кафедрою основ конструювання механізмів і машин НГУ 
 
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 
наказом ректора Національної гірничого університету 
від 30.08.2009   №55 
 
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  
 
4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ 


Зіборов Кирил Альбертович, канд.техн.наук, зав.кафедрою основ 
конструювання механізмів і машин.   
Савельєва Тамара Степанівна, канд.техн.наук, доцент кафедри основ 
конструювання механізмів і машин. 
Федоскіна Олена Валерієвна, асистент кафедри основ конструювання 
механізмів і машин. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та 
розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету. 







Вступ 
 


 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного гірничого універстету. 


Інтегрована програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який складається на 
підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів та молодших спеціалістів 
напряму  0903 «Гірництво» ( ГРгр С - скорочений термін навчання). 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підлягають засвоєнню 
бакалаврам, які навчаються за скороченим терміном навчання на базі освітньо-професійної 
програми молодшого спеціаліста.  


Змістові модулі дисципліни базової ОПП бакалавра, що співпадають за компетенціями і 
відповідним змістом із дисциплінами ОПП молодшого спеціаліста, до інтегрованої програми не 
входять. 


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, що здійснюють викладання 


нормативної дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» бакалаврам (скорочений 
термін навчання). 


 Стандарт встановлює: 
— перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної компетенції 


фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). Похідні компетенції - є 
навчальними цілями дисципліни.  


— компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі ОПП молодшого 
спеціаліста з будівництва; 


— перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції; 
— розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
— норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
— позначення одиниць фізичних величин; 
— форму підсумкового контролю; 
— відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
— інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
— вимоги до засобів діагностики. 


Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих 
навчальних закладів. 


 
2. Нормативні посилання 


 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 


6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік напрямів та 


спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». 


 
3. Базові дисципліни 


Вища  математика  







4. Дисципліни , що забезпечуються 
 


Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: 
    


Теоретична механіка 
Теорія машин і механізмів та деталі машин 
Основи гірничого виробництва 
Моделювання геомеханічних процесів 
Технологія підземних розробок родовищ корисних копалин 
Геологія и геоморфологія. 
Маркшейдерська справа 
Геодезія. 
Основи електротехніки та електроніки 
Технологія спорудження гірничих виробок 
Шахтний транспорт 
Аерологія гірничих підприємств 
Основи охорони праці 
Спорудження гірничих виробок 
Курсове та дипломне проектування 


 
5. Обсяг дисципліни 


 
Загальний обсяг – 5 кредити ECTS (180 академічних годин). 
Лекції - 32 академічних годин. 
Практичні заняття  - 32 академічних годин. 
Лабораторні заняття - ─ академічних годин. 
Самостійна робота - 116 академічних годин. 


 
 


6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент повинен 
уміти) 


Змістові модулі 


 Оволодівати методами побудови третьої проекцію точки 
по двох заданих. 
 
Знати класифікацію прямих в залежності від їх положення 
відносно площин проекцій. Визначати по слідах прямої її 
положення. Оволодівати методом прямокутного 
трикутника.  
 
Класифікувати площини в залежності від їх положення 
відносно площин проекцій. Будувати лінії окремого 
положення на площині. Визначати кути нахилу площин 
до площин проекцій. Оволодівати методами побудови 
лінії перетину площин та точку перетину прямої с 
площиною. Визначати відстань від точки до площини. 


Лекції  
1.Втуп. Предмет та 
основний метод нарисної 
геометрії.  
2. Проекціювання точки 
3. Проекціювання прямої 
лінії 
4.  Проекціювання  
площини  







 
 


7. Позначення фізичних величин 
 
 


H – горизонтальна площина проекцій a′, b′, c′... – фронтальні проекції 
V – фронтальна площина проекцій a′′, b′′, c′′... – профільні проекції 
W – профільна площина проекцій P, Q, S... – площини у просторі 


1 Будувати проекції точки по заданих її координатах.  
Будувати сліди прямих. Визначати натуральну величину 
прямої загального положення. 
Будувати лінії перетину площин та точку перетину прямої 
с площиною. 
Визначати відстань від точки до площини. 
 


Практичні заняття  


Рішення задач по 
проекціюванню точки на 
дві та три площини 
проекцій, 
проекціюванню прямої і  
площини. Рішення задач 
на взаємне положення 
точки та площини, 
прямої та площини, двох 
площин. 


2 
 


Користуватись прийомами перетворення проекцій: заміна 
площин проекцій, обертання навколо осей 
перпендикулярних та паралельних площинам проекцій, 
методами побудови проекцій перерізів поверхонь 
площиною. 
Користуватись прийомами побудови лінії перетину 
просторових тіл та ізометричних і діметричних проекції 
деталей. 


Лекції  
1 Методи перетворення 
проекцій 
2. Відображення 
геометричних тіл та їх 
перетин площиною. 
3. Перетин поверхонь 
лініями 
4. Взаємний перетин 
поверхонь 
5. Аксонометричні 
проекції 


3 Виконувати креслення трьох виглядів деталі по двом 
заданим, з натури. Виконувати необхідні розрізи, 
наносити розміри. Виконувати ескізи та робочі креслення 
деталі з зображенням та позначенням різьб. 
Будувати ізометричні та діметричні проекції. 
 


Практичні заняття  
Побудова третього 
вигляду за двома 
заданими (1 приклад); 
Креслення простої та 
складної дерев’яної 
моделей. Виконання 
креслень умовного 
позначення та 
зображення різі. 
Виконання ескізів та 
робочих  креслень з 
натури.  
Читання і деталювання 
складальних рисунків. 
Побудова 
аксонометричних 
проекцій. 







X, Y, Z – осі проекцій PH, QH, SH... – горизонтальні сліди 
A, B, C... – точки у просторі PV, QV, SV... – фронтальні сліди 
a, b, c... – горизонтальні проекції  PW, QW, SW... – профільні сліди 


 
 


 
8. Форма підсумкового контролю 


 
Нормативна форма атестаційного контролю – залік. Підсумковий контроль здійснюється 


у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без 
участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів. 


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені 
програмою. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за методичними 
рекомендаціями 11.11 - 11.12. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1; 11.2. 
 


9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
 


Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в 
повному обсязі. 


Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного 
гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді 
типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-
методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 


 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення контрольних заходів 


подані у вигляді переліку питань. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 


засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 
 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність 
студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 


прийнятих рішень; 







- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних 
стандартів. 


 
 
 
 


11. Рекомендована література 
 


1. Гордон В. О., Семенцов – Огиевский М. А. Курс начертательной геометрии, — М: Высш. 
шк., 1960, 1988. 
2. Гордон В. О. и др. Сборник задач по начертательной геометрии. — М.: Высш. шк., 1971. 
3. Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии.— М.: Высш. шк., 1980. 
4. Рудаев А. К. Сборник задач по начертательной геометрии— М.: Высш. шк., 1971, 1967. 
5. Годик Е. И. и др. Техническое черчение. — К.: Наук. думка, 1983. 
6. Левицкий В. С. Машиностроительное черчение. — М.: Высш. шк., 1988. 
7. Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению. . — М.: 
Высш. шк., 1983. 
8. Потишко А. В., Крушевская Д. П. Справочник по инженерной графике. К.: Наук. думка, 1976. 
9. Государственные стандарты Союза ССР. Единая система конструкторской документации. — 
М.: 1984. 
10.Додатко О.І. Креслення.-Дніпропетровськ.: НГУ,2003. 
11.Додатко О.І. Інженерна графіка.-Дніпропетровськ.: НГУ,2004. 
12.Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт №1 і №2 з «Нарисной 
геометрії» для студентів напрямку 0503 ( 0903) «Гірництво» / Укл.: О.С.Жовтяк, Т.С.Савельєва, 
Л.М.Благодарна. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2009.– 19 с. 
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ПЕРЕДМОВА 


 
І  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  


Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Пащенко Олександр Анатолійович, доцент кафедри техніки розвідки родовищ 
корисних копалин; 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 


тиражований та розповсюджений без дозволу Державного ВНЗ «НГУ». 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Державного ВНЗ 


«НГУ». 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів та молодших спеціалістів напряму 6.050301 Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


 
Стандарт встановлює: 


– компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі ОПП 
молодшого спеціаліста з гірництва; 


– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 
компетенції; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 


3. Базові дисципліни 
Вища математика; 
Фізика; 
Теоретична механіка; 
Теорія машин і механізмів та деталі машин; 
Основи охорони праці. 
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5. Дисципліни, що забезпечуються 
 


Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст: 


Буріння свердловин на тверді корисні копалини; 
Буріння свердловин на нафту та газ; 
Буріння свердловин на воду; 
Буріння технічних свердловин. 
 


6. Обсяг дисципліни 
 


Загальний обсяг – 4,5 кредити ECTS  
Лекції – 28 академічні години. 
Лабораторні заняття – 28 академічних годин 
Самостійна робота –  98 академічні години 
 


7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Використовувати, вести облік та списання 
бурового обладнання. 
Проводити основні роботи, які виконуються 
при виконані технічних обслуговувань та 
поточного ремонту обладнання. 
Планувати роботи з технічного 
обслуговування і ремонту обладнання 
Розраховувати чисельності робочих-
ремонтників геологорозвідувального 
підприємства 
Організовувати ТОІР обладнання 
Вести облік і контроль технічних 
обслуговувань і ремонтів обладнання. 
Проводити ремонти та змащування машин 


Лекції 
1.1. Використання, облік та списання бурового 
обладнання. 
 1.2. Склад системи ТОІР. 
 1.3. Переліки основних робіт, які виконуються 
при виконані технічних обслуговувань та 
поточного ремонту обладнання. 
1.4. Планування робіт з технічного 
обслуговування і ремонту обладнання 
1.5. Розрахунок чисельності робочих-
ремонтників геологорозвідувального 
підприємства 
1.6. Організація ТОІР обладнання 
1.7. Облік і контроль технічних обслуговувань і 
ремонтів обладнання. 
1.8. Нормативи на ремонт обладнання 
1.8.1. Коефіцієнт використання обладнання за 
машинним часом. 
1.8.2. Коефіцієнт використання обладнання за 
робочим часом. 
1.8.3. Ремонтний цикл. Структура та тривалість 
ремонтного циклу. 
1.8.4. Трудомісткість технічних    
обслуговувань та ремонтів обладнання. 
1.8.5. Строк служби обладнання. 
1.8.6. Фінансування ремонтних робіт 
1.9. Змащування машин 


2 Призначати змащування та види мастил. 
Вибирати мастила 
Організовувати змащувальне господарство 
ГРО 


2.1. Призначення змащування та види мастил. 
2.2. Мастильні системи. 
2.3. Вибір мастил 
2.4. Організація змащувального господарства 
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розраховувати потрібну кількість мастил 
Проводити консервацію бурового обладнання 
Розпізнавати загальні ознаки працездатності 
обладнання. 
Використовувати методи визначення зносу в 
працюючих машинах. 
Підготовувати машин до ремонту. 
Відновлювати деталі машин. 
Проводити випробування машин після 
ремонту 


ГРО 
2.5. Розрахунок потрібної кількості мастил 
2.6. Консервація бурового обладнання 
3. Знос деталей машин 
3.1. Сутність явища зносу 
3.2. Види зношування. 
3.3. Види тертя. 
4. Загальні ознаки працездатності обладнання. 
5. Методи визначення зносу в працюючих 
машинах. 
6. Підготування машин до ремонту. 
7. Методи відновлення деталей машин. 
8. Технологія ремонту деталей та вузлів 
бурового обладнання. 
9. Випробування машин після ремонту 


3 Розробляти річний план технічного 
обслуговування та ремонту бурового 
обладнання (ТОІР) 
Розробляти річний графік ТОІР 
Розраховувати кількість робочих-
ремонтників 
Розраховувати потрібну кількість мастильних 
матеріалів 
Складати карту змащування 
Обслуговувати обладнання кожну зміну 
Проводити технічне обслуговування № 1  
Проводити технічне обслуговування № 2 
Проводити технічне обслуговування № 3  


Лабораторні заняття 
1. Розробка річного плану технічного 
обслуговування та ремонту бурового 
обладнання (ТОІР) 
2. Розробка річного графіку ТОІР 
3. Розрахунок кількості робочих-ремонтників 
4. Розрахунок потрібної кількості мастильних 
матеріалів 
5. Карта змащування 
6. Обслуговування обладнання кожну зміну 
7. Технічне обслуговування № 1  
8. Технічне обслуговування № 2 
9. Технічне обслуговування № 3 


 
8. Індивідуальне завдання 


До екзамену допускаються студенти, які виконали лабораторні роботи та 
індивідуальне завдання «Розрахунок мастильних матеріалів». Виконання 
індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій 13.3. 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 
♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 
рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 


9 Позначення фізичних величин 
 
Q −  продуктивність; 
m−  маса; 


N – потужність; 
η – коефіцієнт корисної дії 
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ρ – щільність;  
W− опір руху;  
υ  – швидкість руху;  


a −  прискорення;  
f  – коефіцієнт тертя; 


 
10. Форма підсумкового контролю 


Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 
контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
інформаційним забезпеченням дисципліни – джерела 13.1 - 13.3. 


 
11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
12. Вимоги до засобів діагностики 


Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 
екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 
коефіцієнт засвоєння: 


КЗ = N/P, 
де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 
 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
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- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 
результати від прийнятих рішень; 


- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 
чинних стандартів. 


 
13. Рекомендована література 


1. Система технического обслуживания и ремонта оборудования, 
применяемого при геологоразведочных работах, ч.I, II. – Москва, 1988. 


2. Тихонов Н.В., Малютин М.А. Ремонт геологоразведочного 
оборудования. Учебник для ВУЗов. – М.: Недра, 1985. – 246 с. 


3. Методичні вказівки до лабораторних робіт і індивідуальної роботи 
з дисципліни "Експлуатація бурового обладнання" для студентів спеціальності 
7. 090306 – Буріння / Уклад.: П.П.Вирвінський, О.А.Пащенко. – 
Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 31 с. 
 


14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення 


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 
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		1. Галузь використання

		2. Нормативні посилання

		2.1. Закон України «Про вищу освіту».

		3. Базові дисципліни

		Вища математика;

		Фізика;

		Теоретична механіка;

		Теорія машин і механізмів та деталі машин;

		Основи охорони праці.

		5. Дисципліни, що забезпечуються

		10. Форма підсумкового контролю



		11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		12. Вимоги до засобів діагностики

		13. Рекомендована література

		14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення
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2 .  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
 
рішенням засідання кафедри іноземних мов  
(протокол № 10 від 03.09.09р.) 
 
 
ЧИННИЙ ДЛЯ BСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ НГУ 
 
3 .  УВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4 .  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  
Кострицька Світлана Іванівна, зав. кафедри іноземних мов, професор; 
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Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і 


розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають 


підсумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з 
визначеними цілями (практичні аудиторні, індивідуальні тощо). Змістовий 
модуль – це сукупність навчальних елементів, створених за ознакою 
відповідності певному навчальному об’єктові, що подані в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора 
закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки 
і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання 


нормативної дисципліни «Іноземна мова» бакалаврам різних галузей знань та 
напрямів підготовки.  


Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− основні терміни та визначення, які використовуються в навчальному 


матеріалі; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
 
2. Нормативні посилання 
 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, 


викладання, оцінювання/Науковий редактор українського видання доктор. пед. 
наук., проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003.  


2.3.   ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
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2.4.   ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. СВО НГУ НМЗ-05 Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: національний гірничий університет, 2005. – 130 с. 
        2.6. СВО НГУ НМЗ – 07 Нормативно-методичне забезпечення дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням». Стандарт вищої освіти 
Національного гірничого університету./ Колектив авторів: Кострицька С.І., 
Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007 –  165 с. 


2.7.  Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік 
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями».  
        2.8. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Колектив 
авторів: Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. 
Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, 
А.О. Ходцева. – К: Ленвіт, 2005.- 119 с. (Рекомендовано листом Міністерства 
освіти і науки України №14/18.2-481 від 02.03.1005 р.) – 119 с.  


 
3. Базові дисципліни 


Іноземна мова 


4. Дисципліни, що забезпечуються  
 
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 
Ділова іноземна мова 
Іноземна мова для професійного спілкування 
Іноземна мова для академічних цілей 
 
          5. Обсяги дисципліни     
 
Загальний обсяг – 5 кредитів (ECTS) (180 академічних годин) 
Аудиторна робота – 96 академічних годин 
Самостійна робота – 84 годин 
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6. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять  
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


А
уд


ит
ор


ни
й 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


 


1 2 3 4 5 6 
№ 1 - поводитись належним чином у типових 


повсякденних і світських ситуаціях (напр., 
у засіданнях, перервах на каву, вечірках),  
у відповідності до правил взаємодії між 
людьми у таких ситуаціях, 
- адекватно реагувати на основні ідеї та 
розпізнавати суттєво важливу інформацію 
під час обговорень, бесід, що пов’язані з 
навчанням та особистим життям,  
- телефонувати з конкретними цілями 
загального і академічного характеру і 
реагувати на телефонні розмови, які не 
виходять за межі типового спілкування, і 
фіксувати телефонні повідомлення, 
- висловлювати думки щодо змісту 
автентичних радіо- і телевізійних 
програм, пов’язаних з повсякденним 
життям, користуючись базовими засобами 
поєднання висловлювань та простими 
граматичними структурами, 
- реагувати на прості оголошення, 
повідомлення та інструкції в 
академічному та соціальному 
середовищах, 
- писати зрозумілі тексти різного 
спрямування, що пов’язані з особистою 
сферою (напр., заяву), використовуючи 
відповідні мовні форми,  
- розуміти і продукувати особисту 
кореспонденцію (напр., листи, факси, 
електронні повідомлення тощо), 
- здійснювати пошук необхідної 
інформації, користуючись навчальними 
ресурсами (напр., словниками, 
довідниками, Інтернетом),. 


Практичні заняття – І семестр,               
1 чверть (1…8 тиждень) 


Аудиторні – 3 години на тиждень.  
Контрольні заходи – 3 годин (ауд.) 
Спілкування у 
соціальному та 
академічному 
середовищах. 
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1. Мовленнєвий 
етикет спілкування 
(функції): звертання, 
знайомство, 
привітання та 
прощання, прохання 
та пропозиції, 
вираження вдячності, 
вибачення. 


3 


2. Усний та писемний 
опис життєвого  
досвіду, досвіду 
навчання, роботи,  
перебування за 
кордоном тощо. 


3 


3. Заповнення бланків 
з відомостями про 
себе та організацію 
(реєстрація в готелі, 
гуртожитку, 
персональні картки, 
заяви про участь у 
навчальному курсі за 
кордоном і/або участь 
у конференції тощо) 


2 
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1 2 3 4 5 6 
- розуміти усні та письмові інструкції 
щодо завдань, 
- розробляти індивідуальні плани 
самоорганізації свого навчання, вести 
навчальні щоденники, здійснювати 
самооцінювання. 
 
 
 
                 


 


4. Обмін інформацією. 
Обговорення 
повсякденної 
діяльності, 
особистісних 
інтересів, новин, 
вилучених із різних 
засобів масової 
інформації (преси, 
радіо, телебачення, 
інтернет тощо). 


3 


5. Дискусіїї на теми 
навчання і дозвілля  


3 


6. Телефонні розмови. 
6.1. Телефонування та 
відповідь на телефонні 
дзвінки.  
6.2. Складання 
нотаток, пам’яток. 


3 


7. Написання 
електронних 
повідомлень, листів 
приватного характеру 


2 


8. Дотримання 
інструкцій та 
попереджень. 
8.1. Усвідомлення 
правил розпорядку 
організації, правил 
техніки безпеки тощо 


2 


Модульний контроль 
– 8 тиждень 


3 


Разом 24 
№ 2 - здійснювати пошук конкретної 


інформації, пов’язаної з процесом або 
предметом навчання, користуючись для 
цього бібліотечним каталогом, сторінкою 
змісту або покажчиком, довідниками, 
словниками та Інтернетом і складати 
бібліографію проглянутого і/або 
прочитаного, 
- користуватись різними стратегіями 
читання, 
- розуміти автентичні тексти з 
академічної та загальнонаукової 
тематики з підручників, газет, 
популярних і наукових журналів та 
Інтернет джерел та висловлювати думку 
щодо прочитаного, 
- прогнозувати інформацію, користуючись 


Практичні заняття – І семестр, 2 чверть 
(1…8 тиждень) 


Аудиторні – 3 години на тиждень. 
Контрольні заходи – 3 годин (ауд.) 
Стратегії пошуку 
інформації в 
іншомовних 
друкованих та 
електронних 
джерелах та їх 
дослідження. 
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1. Особливості різних 
жанрів та типів текстів 
з академічної та 
загальнонаукової 
тематики  


2 
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1 2 3 4 5 6 
для цього “ключами”, напр., заголовками, 
підзаголовками, ім’ям автора та ін., 
- розуміти намір автора письмового 
тексту, 
- тлумачити, порівнювати, зіставляти 
таблиці, графіки та схеми, 
- вести облік прочитаного матеріалу та 
складати короткий зміст прочитаного, 
стисло викладаючи зміст тексту та 
логічно структуруючи ідеї, 
- користуватись основними 
загальнонауковими термінами,  
- розуміти окремі деталі у рекламних 
матеріалах, інструкціях, специфікаціях 
(наприклад, стосовно функціонування 
пристроїв і/або обладнання) 
 


 


2. Стратегії пошуку та 
підбору текстів з 
академічної та 
загальнонаукової 
тематики  


2 
 
 
 
 


3. Переглядове 
читання текстів з 
академічної та 
загальнонаукової 
тематики на 
друкованих та 
електронних носіях 


2 
 
 
 
 
 


 
4. Ознайомче читання 
академічної та 
загальнонаукової 
літератури 


3 
 
 
 


5. Пошукове читання 4 


6. Вивчаюче читання 
текстів з академічної 
та загальнонаукової 
тематики 


4 


7. Інтерпретація 
візуальних засобів, що 
супроводжують текст 
(графіків, таблиць, 
схем, рисунків тощо) 


2 
 
 
 


 
8. Опрацювання 
загальнонаукової 
термінології 


2 


Модульний контроль 
– 8 тиждень 


3 


Разом 24 
№ 3 - розуміти основні ідеї в ході обговорень, 


що пов’язані з навчанням та 
повсякденною діяльністю, та реагувати 
на них,  
- підтримувати розмову та аргументувати 
відносно тем, що обговорюються під час 
дискусій та семінарів., обґрунтовуючи 
свої погляди, та використовуючи мовні 
форми, властиві для ведення дискусій, 


- продукувати чіткий нескладний монолог 
з широкого кола тем, пов’язаних з 


Практичні заняття – ІІ семестр,            1 
чверть (1…8 тиждень) 


Аудиторні – 3 години на тиждень. 
Контрольні заходи – 3 годин (ауд.)  
Участь у дискусіях, 
семінарах  та 
круглих столах  
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1. Передача та обмін 
інформацією 


3 


2. Критичне читання 3 
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1 2 3 4 5 6 
навчанням, синтезуючи ідеї з різних типів 
текстів та користуючись базовими 
засобами зв’язку для поєднання 
висловлювань у чіткий, логічно 
об’єднаний дискурс, 
- брати участь у дискусіях на теми 
навчання: розпочинати дискусію, 
підсумовувати, головувати під час 
дискусії, користуючись різними 
стратегіями ведення дискусій, 


- розробляти візуальне супроводження 
презентації, виступу-доповіді як то схеми, 
графіки, таблиці, діаграми тощо,  
- описувати графіки, таблиці, діаграми 
тощо, використовуючи мовні форми та 
граматичні структури, властиві для опису 
засобів візуалізації, та інші 
демонстраційні засоби для підсилення 
інтересу, внесення ясності, підкріплення 
доказами того, що було сказано. 
- проводити усну презентацію з 
урахуванням відповідної техніки та вимог 
щодо подачі матеріалу. 


3. Усні доповіді 
(монологи з широкого 
кола тем, пов’язаних з 
навчанням) на основі 
прочитаної 
професійно-
орієнтованоїї 
літератури. 
3.1. Структура 
доповіді - огляду 
прочитаного 
3.2. Мовні форми, 
типові для офіційних 
та розмовних регістрів 


3 


4. Структура та 
основні складові 
виступу-доповіді 
(презентації) 


1 


5. Підготовка текстів 
презентацій та 
доповідей 


3 


6. Інтерпретація 
візуальних засобів 
презентації. Технічні 
засоби та наочність. 


2 


7. Участь у дискусії: 
7.1. Культура ведення 
дискусії, дискурс 
7.2. Засоби зв’язку для 
поєднання 
висловлювань у 
чіткий, логічно 
об’єднаний дискурс 
7.3. Засоби наведення 
аргументів 


4 


8. Участь у 
студентських зборах, 
нарадах, та семінарах 


2 


Модульний контроль 
– 8 тиждень 


3 


Разом 24 
№ 4 - розуміти автентичну кореспонденцію 


(напр., листи, факси, електронні 
повідомлення) та намір автора письмового 
тексту, розрізняючи різні стилістичні 
регістри писемного мовлення, 
- розуміти автентичні тексти з академічної 
та загальнонаукової тематики та 
інтерпретувати їх рідною мовою, 
враховуючи особливості перекладу 


Практичні заняття − ІІ семестр,            
2 чверть (1...10 тижні) 
 
Аудиторні – 3 години на тиждень 
Контрольні заходи – 3 годин (ауд.)   
Іншомовне письмо 
(на основі читання та 
мовлення) та 
медіація 
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1 2 3 4 5 6 
типових граматичних структур,  
- писати тексти, пов’язані зі сферами 
навчання, у стандартному форматі та 
відповідному стилі, користуючись 
базовими засобами зв’язку для поєднання 
висловлювань у чіткий, логічно 
об’єднаний дискурс, 
- граматично коректно писати ділову 
документацію.  
 


1. Іншомовне 
реферування та 
анотування  


4 


2. Складання ділової 
документації (звітів, 
оглядів, тощо) 


4 


3. Ділове листування 5 


4. Складання резюме 2 


5. Основи медіації 


5.1 Особливості 
перекладу 
граматичних структур 


5.2 Усний та 
письмовий переклад 


6 


Модульний контроль 
– 8 тиждень 


3 


 
Разом 


24 


  Разом з дисципліни 96 
 


84 180 


 
 Частка навантаження  


0, 47 
  


 
 


7. Самостійна робота 
 
Самостійна робота студентів здійснюється через захист студентами 


завдань, які є результатом їх самостійної роботи з вивчення мови і складають 
зміст Досьє Мовного Портфелю, який надає студентам можливості самостійно 
простежувати свій досвід та прогрес у вивченні мов, інформувати про набуття 
мовних кваліфікацій та зміст мовних курсів, і планувати цілі на подальше 
навчання та/або проектної роботи за темами модуля. Мовний портфель 
ведеться у відповідності до методичних рекомендацій 12.8 – 12.9.  


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
самостійної роботи:  


• правильність і грамотність оформлення звітів про самостійну роботу; 
• правильність та точність викладання змісту результатів самостійної 


роботи; 
• наявність посилань і правильність складання бібліографічних даних; 
• загальний обсяг прочитаного та опрацьованого матеріалу; 
• правильність написання та перекладу загальнонаукових термінів; 
• правильність заповнення всіх граф Мовного портфелю. 
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8. Основні терміни та визначення 
 


 Аудіювання -  сприйняття тексту на слух та усвідомлення як його змісту, так і 
його функціонально-стилістичних особливостей.   
Вимога – положення, що містить  критерії, які повинні бути виконані. 
Говоріння –  вміння вести бесіду в межах тематики, передбаченої програмою, 
та  вміння вести бесіду на основі типових ситуацій професійного спілкування у 
зв’язку з прочитаним або прослуханим.  
Граматична компетенція  –  Граматика об’єднує словотворення, морфологію 
та синтаксис.  
Діалогічне мовлення – говоріння в межах заданої ситуації, вміння реагувати на 
репліки співрозмовника і стимулювати його для продовження розмови.  
Здатність – син. Компетенція: знання, вміння і навички, які 
використовуються в заданій ситуації академічної та/або професійної сфер. 
Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації з урахуванням 
особливостей її вивчення та засвоєння, а також комплекс завдань і вправ, що 
мають бути виконані. 
Знання - результат процесу пізнання діяльності, її перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення в свідомості людини. Знання - 
категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю 
людини. Знання можливо ідентифікувати тільки тоді, коли вони проявляються 
у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 
Комунікація – спілкування, передача інформації від однієї особи до іншої, 
специфічна форма взаємодії людей в процесі їх пізнавально-трудової 
діяльності, яка здійснюється, головним чином, за допомогою мови.  
Лексика – сукупність слів, характерних для даного варіанту мови того чи 
іншого стилістичного пласту. Загальний обсяг активної лексики курсу 
іноземної мови становить 4800 лексичних одиниць слів та фразеологічних 
висловів, 450-500 найбільш уживаних термінів в галузі спеціалізаціїї студента.  
Монологічне мовлення – вміння без попередньої підготовки в природному 
темпі з метою здійснення реальної комунікації мобілізувати засвоєні іншомовні 
засоби.  
Навички - дії, що виконуються при здійсненні певної діяльності, котрі завдяки 
численним повторенням стають автоматичними і виконуються без свідомого 
контролю. 
Навчальна дисципліна - педагогічно адаптований зміст будь-якої галузі 
діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) з визначенням його 
обсягу і науково обгрунтованих форм і методів навчання і оцінки знань, умінь і 
навичок. 
Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об’єкту. 
Навчальний план - нормативний документ вищого навчального закладу, який 
складається на підставі освітньо-професійної програми та стуктурно-логічної 
схеми підготовки і визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, 
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх 
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обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і 
підсумкового контролю. 
Напрям підготовки за професійним спрямуванням  у вищій освіті - група 
спеціальностей із спорідненим змістом. 
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти 
за ознаками рівня сформованості якостей людини, що забезпечують її здатність 
виконувати відповідні фахові завдання чи обов’язки певного кваліфікаційного 
рівня.  
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) - державний нормативний 
документ, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначаються основні вимоги до фахівця, 
його місце в структурі господарства держави. 
Освітньо-професійна програма підготовки(ОПП) фахівця - державний 
нормативний документ, в якому узагальнюється зміст навчання, 
встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної 
підготовки фахівця за певною спеціальністю певного освітньо-кваліфікаційного 
рівня. 
Релевантність - відповідність потребам студентів. 
Рецептивні мовленнєві навички – аудіювання, читання. 
Письмове мовлення (письмо) – розглядається як засіб навчання, який 
використовується в процесі навчальної діяльності і передбачає вміння складати 
план, тези до своего усного повідомлення, написання реферату  та  володіння 
навичками ділового письмового спілкування. 
Позааудиторні індивідуальні заняття – обов’язкове виконання студентами 
індивідуальних завдань, які розглядаються як додаткові вправи до різних 
розділів курсу.   
Продуктивні мовленнєві навички – письмо, говоріння (монологічне мовлення, 
діалогічне мовлення). 
Профіль – сукупність основних типових рис, які характеризують професію, 
спеціальність. 
Реферування – короткий виклад у письмовій формі або у формі доповіді змісту 
наукової праці (праць), літератури по темі.  
Самостійне позааудиторне читання - поглиблення фахової підготовки 
студентів шляхом читання англійською мовою оригінальної літератури з 
майбутньої спеціальності. Обсяг текстів – 20 тис.др.зн. за семестр. Перевірка 
самостійного читання проводиться викладачами під час модульного контролю 
та частково на заняттях. 
Спілкування – вид мовленнєвої діяльності, яка здійснюється за 
загальноосвітньою або професійною тематикою в усній чи писемній формі. 
Стандарт – норма, зразок, еталон, модель, які приймаються як вихідні для 
співставлення з ними інших подібних об’єктів.  
Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена до 
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відзнак. У 
психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 
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Уміння - здатність людини виконувати певні дії при здійсненні тієї чи іншої 
діяльності на основі  відповідних  знань. 
 


9. Форма підсумкового контролю 
 
9.1. Поточний та підсумковий контроль рівня сформованості  


мовленнєвих вмінь і навичок 
Для оцінювання результатів роботи студентів використовується поточне 


й підсумкове оцінювання.  
  Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і дає можливість 
отримати негайну інформацію про результати навчання під час конкретного 
модуля чи в конкретний момент цього модуля.  


 Модульний контроль спрямований на оцінювання результатів навчання 
студентів у відповідності з очікуваними результатами навчання студентів – 
компетенціями: вміннями і знаннями, якими він повинен володіти наприкінці 
модулю. Оцінювання модулів здійснюється з використанням визначених 
навчальним планом форм контролю. При оцінюванні модулів враховується 
поточний контроль якості засвоєння  матеріалів та результати самостійної 
роботи та індивідуальної роботи за критеріми, наведеними у розділі 7. 


Самооцінювання використовується як стандарт, з яким порівнюється 
подальший прогрес у вивчення мови. Студентам видаються чіткі дескриптори 
процесу вивчення мови – компетенції, що наведені у Змісті, і надійні критерії 
для рефлексії та самооцінювання, наевдені у методичних рекомендаціях 12.8.     


Система підсумкового оцінювання включає в себе вступний/вхідний та 
випускний/вихідний (наприкінці курсу) тестові завдання.  
  На початку курсу з метою визначення РВМ студентів проводиться 
вступне оцінювання за допомогою тестування, яке враховує стандарти 
середньої загально-освітньої школи. Випускне оцінювання ставить за мету 
виміряти рівень комунікативної мовної поведінки бакалаврів відповідно до 
вимог цієї програми щодо компетенцій, розвинутих протягом курсу, на рівні В2 
за Загальноєвропейською шкалою рівня володіння мовою. Випускне 
оцінювання проводиться під час модульнього контролю наприкінці курсу. 
  


9.2. Підсумковий контроль  
 


Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі 
результатів усіх модульних контролів через виведення средньозваженого балу 
усіх результатів модульного контролю. 
 Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється у 
відповідності до розділу 7 і методичних рекомендацій 1,3.4,6,12,13,17-19 
розділу 12. 
 Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 2,5,7,8,11,14-16,20-29 
розділу 12. 
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10. Вимоги до інформаційного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення відповідає програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с. 


Матеріали методичного забезпечення містять засоби діагностики  12.9 – 
12.10. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення. 


 
11. Вимоги до засобів діагностики 
 


 Засоби діагностики рівня сформованності компетенцій практичних 
модулів мають бути подані у вигляді ситуаційних завдань. 
 Освітній рівень засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 
коефіцієнт засвоєння: 


          
Kз  – N/P, 


 де  N –  правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
              P –  загальна кількість визначених істотних операцій. 
             Критерії визначення оцінок: 


              «відмінно» -        К з   > 0,9; 
                                                         «добре» -             К з  = 0,8...0,9; 
                                                         «задовільно» -     К з  = 0,7...0,8; 
                                                         «незадовільно» - К з   < 0,7. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати 
здатність студента: 


- інтегрувати та диферінціювати вміння, 
- застосувувати правила, стратегії, вміння та навички у конкретних 


ситуаціях, максимально наближених до реального життя, 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми тощо, 
- аналізувати і оцінувати факти, опис подій тощо та адекватно на них 


реагувати, 
- викладати матеріал письмово на папері та/ усно логічно, послідовно з 


дотримання вимог чинних стандартів та стандартів країн, мова яких 
вивчається, з використанням мовних засобів, що відповідають певним 
стилістичним регістрам, поєднуючи їх у чіткий, логічно об’єднаний 
дискурс, 


- донести інформацію належним чином для забезпечення ефективності 
мовленнєвої комунікації. 
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12. Рекомендована література 
 
Англійська мова 
 


1. Зуєнок І. І. Writing Reports. Практичний посібник до складання 
англійською мовою звітів про наукові дослідження (для самостійної 
роботи студентів, магістрів, спеціалістів, аспірантів усіх напрямів 
підготовки). Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2004. – 55 с. 


2. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д., Поперечна Н.В. Англійська мова 
для навчання і роботи (English for Study and Work) (навчальний посібник 
для студентів галузі знань 0503) в трьох томах. - Дніпропетровськ: РВК 
НГУ, 2010. – Т. 1 - 343 с., Т. 2 – 254 с., Т. 3 – 313 с. 


3. Кострицька С.І. Методичні рекомендації з підготовки та проведення 
презентацій (виступів-доповідей) для студентів, спеціалістів, магістрів, 
аспірантів усіх напрямів підготовки. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2004. – 
26 с. 


4. Кострицька С.І., Бердник Л.В. Методичні вказівки з написання 
англомовної кореспонденції. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 1999. – 92 с. 


5. Кострицька С.І. Практикум з тестування навичок англійської мови. Київ, 
1996 – с.  


6. Степанова Ж.Г. Английский язык. Самые распространенные разговорные 
темы – Conversation English in Dialogues. – М.: АСТ Восток – Запад, 2007 
– 160 с. 


7. Тарнопольский О.Б., Явсюкевич Ю. Successful Presentations (Успішні 
презентації). Київ: Ленвіт – 2005.   


8. Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., Рудакова М.В. Writing 
Academically. A Coursebook for Teaching Academic Writing in English to 
Students of Linguistic Tertiary Educational Institutions. / Посібник. –  К.: 
Фірма «ІНКОС», 2006. – 228 с. 


9. Ягельська Н.В. Європейський мовний портфель для економістів (Проект). 
– К.: Ленвіт, 2004. – 56 с. 


10.  Ягельська Н.В. Методичні рекомендації з використання Європейського 
мовного портфеля для економістів для викладачів іноземних мов у вищих 
навчальних закладах економічного профілю. К., 2004 – 42 с. 


11.  Taylor L. International Express. Oxford University Press. 
12.  Kentucky Coal Education. [online]. Available from 


http://www.miningusa.com/kmi. Accessed 17 Febr. 2007. 
13.  Moaveny, S. (2002) Engineering Fundamentals: An Introduction to 


Engineering. BROOKS/COLE: Thomson Learning. – 426 p. 
 
Німецька мова 
 


14.  Німеччина: Навч. посібник/ М. Клятте, Т.Д.  Уманець, І.А. Яременко.-               
Дніпропетровськ: НГА України, 2002. – 179с. 


15.  Бублик В.Н. Історія німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 325с.  



http://www.miningusa.com/kmi.%20Accessed%2017%20Febr.%202007
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16.  Попов А.А. Немецкий язык для всех. Книга для начинающих: Учеб.        
Пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – 303с.  


17.  Теми для розвитку навичок усного мовлення у студентів І курсу всіх 
спеціальностей. - ./ Упорядн.: І.Л. Кабаченко, Т.Д. Уманець.-  Д.: НГУ, 
2002. – 48c. 


18.  Збірник тем для розвитку навичок усного мовлення у студентів ІІ курсу 
всіх спеціальностей. - ./ Упорядн.: І.Л. Кабаченко, Т.Д. Уманець. - Д.: 
НГУ, 2002. – 51c.  


19.  Тести з граматики для студентів І курсу всіх спеціальностей ( з німецької 
мови) / Упорядн.: І.Л. Кабаченко, І.А. Яременко. Д.: НГА України, 1997.  


 
Французька мова 


 
20. Бокий Б.В. Горное дело на французком языке. – М.: Недра, 1968 – 821 с.   
21.  Горшков Г.П., Якушова А.Ф. Общая геология . – М.: МГУ, 1967 


(франц.яз), 595 с. 
22.  Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун»,  


2002  
23.  Збірник автентичних текстів для студентів-економістів ,/НГУ, Терехова    


Л.О.- Дн-ськ, 2004. – 46с. 
24. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF. – К.: Ірпінь: ВТФ 


«Перун», 2004  
25.  Тести з французької мови для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів 


підготовки /НГУ; [Упорядниця Терехова Л.О.]. – Дн-ськ, 2002.- 49с.  
26. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 


2002           
27.Збірник автентичних текстів для студентів-економістів,НГУ, Терехова    
Л.О.-  Дн-ськ, 2004. – 46с.         
28. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF. – К.: Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004          
29. Тести з французької мови для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів 
підготовки /НГУ; [Упорядниця Терехова Л.О.]. – Дн-ськ, 2002.- 49с.  


 
13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичне 


забезпечення 
 


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичне 
забезпечення несе завідувач кафедри. 
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		«добре» -             К з  = 0,8...0,9;

		«задовільно» -     К з  = 0,7...0,8;

		«незадовільно» - К з   < 0,7.

		При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність студента:

		- інтегрувати та диферінціювати вміння,

		- застосувувати правила, стратегії, вміння та навички у конкретних ситуаціях, максимально наближених до реального життя,

		- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми тощо,

		- аналізувати і оцінувати факти, опис подій тощо та адекватно на них реагувати,
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		13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичне забезпечення

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичне забезпечення несе завідувач кафедри.
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають під-


сумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з ви-
значеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змісто-
вий модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відпові-
дності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора за-
кріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гір-
ництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання ви-


біркової дисципліни «Основи технічної творчості» бакалаврам з гірництва.  
Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в на-


вчальному матеріалі; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Пере-


лік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рів-
нями».  


 







3. Базові дисципліни 
 
 Філософія   
    
 Економіка    
    


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-


аліст спеціальності 7.050301: 
     Основи патентної справи. 
     Правознавство. 
     Інтелектуальна власність. 
 


5. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля сту-
дент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
р-


ни
й 


са
м


ос
ті


й-
на


 р
об


от
а 


за
га


ль
-


ни
й 


 


1 2 3 4 5 6 
№ 1 Класифікувати системи за принципом похо-


дження. 
Описувати технічні системи різними видами 
наукового опису. 
Класифікувати закони розвитку технічних 
систем. 
Класифікувати закономірності розвитку тех-
нічних систем. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
асоціативними методами пошуку. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
методом контрольних питань. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
методом морфологічного аналізу. 
 


Лекції − 7 семестр, І чверть (1…7 тиж-
ні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Поняття «системи» і 
системний підхід в 
творчому процесі 2 


34 54 


2. Закони розвитку тех-
нічних систем 4 
3. Асоціативні методи 
пошуку нових техніч-
них рішень 2 
4. Метод контрольних 
питань 2 
5. Морфологічний ана-
ліз 4 
Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 
8 − 9 тижні 


4 


Разом 24 
№ 2 Проводити пошук нових технічних рішень 


асоціативними методами пошуку. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
методом контрольних питань. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
методом морфологічного аналізу. 


Практичні заняття − 7 семестр, І чверть 
(1...7 тижні) 


Аудиторні – 1 години на тиждень 
1. Асоціативні методи 
пошуку нових техніч-
них рішень 2 


14 54 


2. Метод контрольних 
питань 2 







1 2 3 4 5 6 
3. Морфологічний ана-
ліз 4 
Модульний контроль − 
захист практичного 
модуля за розкладом 
занять:  8 − 9 тижні 


2 


№ 3 Проводити пошук нових технічних рішень 
методом мозкового штурму. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
методом сінектики. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
використовуючи теорію вирішення винахід-
ницьких завдань. 
Використовувати функціонально-вартісний 
аналіз для пошуку нових технічних рішень. 


Лекції − 7 семестр, І чверть (1…7 тиж-
ні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Метод мозкового 
штурму 4   


2. Сінектика 4   
3. Теорія вирішення 
винахідницьких за-
вдань 4 


  


4. Функціонально-
вартісний аналіз 4   


Модульний контроль − 
захист практичного 
модуля за розкладом 
занять:  8 − 9 тижні 


4 


  


№ 4 Проводити пошук нових технічних рішень 
методом мозкового штурму. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
методом сінектики. 
Проводити пошук нових технічних рішень 
використовуючи теорію вирішення винахід-
ницьких завдань. 


Практичні заняття − 7 семестр, І чверть 
(1...7 тижні) 


Аудиторні – 1 години на тиждень 
1. Метод мозкового 
штурму 2   


2. Сінектика 2   
3. Теорія вирішення 
винахідницьких за-
вдань 4 


  


Модульний контроль − 
захист практичного 
модуля за розкладом 
занять:  8 − 9 тижні 


2 


  


  Разом 16   
  Разом з дисципліни 40 68 108 
  Частка  навантаження  0, 63  
 


7. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий конт-


роль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння на-
вчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваже-
ного балу за результатами всіх модульних контролів. 


 
8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 







9. Рекомендована література 
1. Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. – Киев – До-


нецк: Вища школа, 1983 – 184 с. 
2. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие для 


студентов втузов. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 
3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: 


Кондор, 2005. – 428 с. 
4. Кузнєцов Ю.М. Теорія розв’язання творчих задач: Навч. посібник. – К.: 


ТОВ «ЗМОК» – ПП «ГНОЗИС», 2003. – 294 с. 
5. Козинец В.П., Малый В.В. Подготовка инноваций и управление проекта-


ми: Монография. – Д.: Пороги, 2006. – 482 с. 
6. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий, 


1972. – 296 с. 
7. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию изобретательских за-


дач. – Новосибирск: Наука, 1986. – 209 с. 
8. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М.: Сов. радио, 1979. – 


176 с. 
9. Аверченков В.Н., Малахов Ю.А. Методы инженерного творчества: Учеб. 


пособие. – Брянск: БИТМ, 1994. – 110 с. 
10. Антонов А.В. Психология изобретательского творчества. – К.: Вища 


школа, 1978. – 176 с. 
11. Хубка В. Теория технических систем / Пер. с нем. М.: Мир, 1987. – 208 с. 


 
Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контроль-


них робіт 
№ мо-
дуля 


  Назва   змістовного модуля   Рекомендовано джерело інфо-
рмації                    


1                            2                 3 
1 1. Поняття «системи» і системний підхід в твор-


чому процесі 
/3/, с.67-70;  


2. Закони розвитку технічних систем /1/, с.11-19; /3/, с.70-77 
3. Асоціативні методи пошуку нових технічних 
рішень 


/1/, с.41-44; /3/, с.117-121 


4. Метод контрольних питань /1/, с.45-47 
5. Морфологічний аналіз /1/, с.58-65; /3/, с.110-116 


2 1. Асоціативні методи пошуку нових технічних 
рішень 


/1/, с.41-44; /3/, с.117-121 


2. Метод контрольних питань /1/, с.45-47 
3. Морфологічний аналіз /1/, с.58-65; /3/, с.110-116 


3 1. Метод мозкового штурму /1/, с.48-53 
2. Сінектика /1/, с.53-57 


3. Теорія вирішення винахідницьких завдань 
/1/, с.66-85, 93-173; /3/, 122-130; 
/6/; /7/; /8/  


4. Функціонально-вартісний аналіз /1/, с.41-44; /3/, 131-137;  
4 1. Метод мозкового штурму /1/, с.48-53 


2. Сінектика /1/, с.53-57 


3. Теорія вирішення винахідницьких завдань 
/1/, с.66-85, 93-173; /3/, 122-130; 
/6/; /7/; /8/  
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який складається на 


підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають підсумковому 


контролю. Модуль - це задокументована сукупність змістових модулів, що реалізу-
ється за допомогою певних видів навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні, практичні, семінарські тощо).  


Змістовий модуль - сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відпові-
дності певному навчальному об'єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена 
для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-
професійиої програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гірництво і затвер-
джується наказом ректора. 
 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється  на кафедри  НГУ, що здійснюють викладання вибірко-
вої дисципліни “Гірнича механіка” бакалаврам з гірництва. Стандарт встановлює: 
- компетенції, які має опанувати студент; 
- перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосе-
редковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної харак-
теристики бакалавра; 
- розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
- норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
- позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в навчальному ма-
теріалі; 
- форму підсумкового контролю; 
- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 


Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 
вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1.Закон України «Про вищу освіту». 
2.2.ДК 003 - 95 Державний класифікатор професій. 
2.3.ДК 009 - 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4.Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 
6.050301 Гірництво. 
Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік напрямів та 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». 
 
 
 
 







3. Базові дисципліни 
13Ф   «Вища математика»                                            
14Ф   «Фізика» 
17П   «Теоретична механіка» 
23П    «Гідромеханіка» 
ЗЗП    «Безпека життєдіяльності» 
 
4. Дисципліни, що забезпечуються  


Згідно з ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст дисципліна має самос-
тійне значення. 
 
5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 
 
№  
мо-


дуля 


Компетенції 
(з використанням ма-
теріалу модуля сту-
дент повинен уміти) 


 
Змістові модулі 


Розподіл часу 
ауди-


торний 
самос- 
тійна 


робота 


за-
галь-
ний 


1 2 3 4 5 6 
 
 
1 
 


Дати визначення по-
дачі, напору, потуж-
ності та ККД нагніта-
ча. Дати визначення 
геометричних висот 
всмоктування, нагні-
тання та водопідйом-
ну насосної установ-
ки, а також статично-
го протитиску в ній. 
Підрахувати гідравлі-
чний опір зовнішньої 
мережі насосної 
установки та скласти 
рівняння її характе-
ристики. Розрахувати 
напір насоса. Визна-
чити складові абсо-
лютної швидкості по-
току в робочому ко-
лесі ідеальної відцен-
трової турбомашини. 
Побудувати напірну 
характеристику дійс-
ної турбомашини. Зо-
бразити експлуата-


Лекції – 6 семестр, 11 чверть (1...7 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень 


1.Загальна будова та основ-
ні параметри насосних та 
вентиляторних установок; 
основне рівняння насосної 
установки. 


4 


22 36 


2. Зовнішня мережа насос-
ної (вентиляторної) устано-
вки та її характеристика. 


4 


3.Основні положення теорії 
турбомашин – загальна бу-
дова та принцип дії відцен-
трової та осьової турбома-
шини; кінематика потоку в 
робочому колесі ідеальної 
відцентрової турбомашини, 
її параметри та характерис-
тика; експлуатаційні харак-
теристики турбомашин та 
їх робота на зовнішню ме-
режу; закони подібності ту-
рбомашин та їх класифіка-
ція; сумісна робота турбо-
машини на спільну зовніш-
ню мережу. 


4 







ційні характеристики 
турбомашини та ви-
значити параметри 
роботи насосної та 
вентиляторної уста-
новки. Визначити 
ступінь енергетичної 
досконалості турбо-
машини. Перерахува-
ти напірну характе-
ристику турбомаши-
ни на нову частоту 
обертання вала та ви-
значити потрібну час-
тоту для забезпечення 
необхідної подачі ту-
рбоустановки. Підра-
хувати коефіцієнт 
швидкохідності тур-
бомашини. Сформу-
лювати причини, які 
обумовлюють необ-
хідність паралельної 
та послідовної роботи 
турбомашин. Визна-
чити параметри робо-
ти агрегату, що скла-
дається з кількох од-
ночасно працюючих 
на спільну зовнішню 
мережу турбомашин, 
та параметри роботи 
кожної турбомашини 
зі складу агрегату. 


Контрольна модульна ро-
бота за розкладом занять 
(КМР): 7 тиждень 


2 


Разом 


14 


 
 
2 


Розробити гідравліч-
ну схему головної во-
довідливної установ-
ки шахти. Вибрати 
труби для всмоктува-
льного та напірного 
трубопроводів уста-
новки. Виконати гід-
равлічний розрахунок  
трубопровідної мере-


Практичні заняття – 6 семестр, 11 чверть (1…7 тиж-
день) 


Аудиторні – 1 година на тиждень 
1.Вивчення будови голов-
ної водовідливної установ-
ки шахти. 


2 


11 18 2. Вивчення будови та по-
рядку розрахунку трубоп-
ровідної мережі шахтної 
водовідливної установки. 


2 







жі, скласти рівняння 
її характеристики та 
побудувати графік 
характеристики. Екс-
периментально ви-
значити подачу, на-
пір, потужність на 
валу та ККД насоса. 


3.Експериментальне дослі-
дження відцентрового на-
сосу.   


2 


Модульний контроль – за-
хист лабораторного  модуля 
за розкладом занять: 7 тиж-
день 


1 


Разом 7 
 
 
3 
 
 
 


Визначити фактичні 
та допустимі значен-
ня вакуумметричної 
висоти всмоктування 
та кавітаційного запа-
су на вході в насос. 
Перевірити насос на 
відсутність кавітації. 
Підрахувати допус-
тиму геометричну ви-
соту всмоктування 
насоса. Пояснити 
природу виникнення 
осьового зусилля у 
відцентрових насосах 
і обґрунтувати необ-
хідність його урівно-
важування. Визначи-
ти області застосу-
вання спіральних, се-
кційних і консольних 
насосів. Сформулю-
вати причини, які 
обумовлюють необ-
хідність зменшення 
подачі водовідливної 
установки. Обґрунту-
вати низьку економі-
чність дросельного 
регулювання насосної 
установки. Визначити 
втрати потужності на 
регулювальній засув-
ці. Обґрунтувати ре-
гулювання режиму 
роботи насосної 


Лекції – 6 семестр, 12 чверть (1...7 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень 


1.Допустима висота всмок-
тування відцентрового на-
соса, кавітація в насосах та 
її попередження. 


2 


22 36 


2.Осьовий тиск у відцент-
рових насосах та способи 
його врівноважування. Ос-
новні конструкції насосів та 
області їх використання. 


2 


3.Регулювання режиму ро-
боти насосних установок. 2 


4.Перехідні режими роботи 
насосних установок. Гідра-
влічний удар у насосних 
установках та шляхи його 
запобігання 


2 


5.Умови нормальної екс-
плуатації відцентрових на-
сосів 


2 


6.Відцентрові вентилятори 
– будова, аеродинамічні ха-
рактеристики, способи ре-
гулювання режиму роботи.  


2 


7.Осьові вентилятори – бу-
дова аеродинамічні харак-
теристики, способи регу-
лювання режиму роботи. 


2 


Контрольна модульна ро-
бота за розкладом занять 
(КМР): 7 тиждень 


2 







установки шляхом 
зміни частоти обер-
тання вала насоса, 
зміною кількості сек-
цій у секційних насо-
сах, шляхом обточу-
вання робочого коле-
са насоса. Підрахува-
ти необхідний діа-
метр робочого колеса, 
що забезпечить пот-
рібний режим роботи 
установки. Обґрунту-
вати порядок пуску та 
зупинки відцентрово-
го насоса.  Визначити 
вид гідравлічного 
удару, що виникає в 
насосній установці 
при раптовому вимк-
ненні привідного 
двигуна. Визначити 
ударне підвищення 
тиску при гідравліч-
ному ударі в установ-
ці та обґрунтувати 
необхідність її захис-
ту. Обґрунтувати не-
обхідність заливки 
відцентрових насосів 
перед їх пуском. 
Сформулювати осно-
вні способи заливки 
насосів. Обґрунтува-
ти необхідність вико-
ристання подвійних 
сальників з боку 
всмоктування відцен-
трового насоса та по-
яснити їх будову. Ви-
значити умову сталої 
роботи насосної 
установки та викона-
ти перевірку установ-
ки на сталість роботи.   


Разом 
 


14 







 
 
4 


Зобразити принципо-
ві схеми урівноважу-
вання осьового тиску 
в спіральних, секцій-
них і консольних від- 
центрових насосах. 
Обґрунтувати області 
застосування цих на-
сосів. 


Практичні заняття – 6 семестр, 12 чверть (1…7 тиж-
день) 


Аудиторні – 1 година на тиждень 
Порядок вибору 
насосів при про-
ектуванні уста-
новки. Визна-
чення допусти-
мої висоти 
всмоктування. 


2 


11 18 


Вивчення конс-
трукцій відцен-
трових насосів. 


2 


Вивчення конс-
трукцій відцен-
трових вентиля-
торів 


1 


Вивчення конс-
трукцій осьових 
вентиляторів. 


1 


Модульний кон-
троль – захист 
лабораторного  
модуля та роз-
рахункового за-
вдання за  розк-
ладом занять: 7 
тиждень 


1 


Разом 7 
  Разом по дисци-


пліні: 42 66 108 


  Частка наванта-
ження   0,56  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







6. Позначення фізичних величин 
 
Q - продуктивність; I - сила електричного струму; 
m - маса вантажу; N - потужність; 
ρ - щільність; η - коефіцієнт корисної дії 
q - лінійна щільність; β - кут нахилу площини до горизонту; 
Fk – сила тяги; α - кут обхвату; 
G - сила ваги; φ - кут природного укосу 
W - опір руху; σ - коефіцієнт інерції обертових мас 
v - швидкість руху; ψ - коефіцієнт зчеплення. 
a - прискорення;  
f - коефіцієнт тертя;  
 
7. Форма підсумкового контролю 
Нормативна форма підсумкового контролю - екзамен. Підсумковий контроль 
здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних 
контролів. 
Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передба-
чені програмою. 
Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваженого балу 
за результатами всіх модульних контролів. 
 
8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
9. Рекомендована література 


1. Холоменюк М. В. Насосні та вентиляторні установки: Навчальний посіб-
ник. – Д.: Національний гірничий університет, 2005. – 330 с. 


2. Холоменюк М.В.Методика розрахунків водовідливних установок гірничих 
підприємств . D.: Національний гірничий університет, 2007. - 67с. 


3. Гейер В.Г., Тимошенко Г. М. Шахтне вентилятороное и водоотливные 
установки: учебник для вузов.-   М.6 Медра. 1987.- 270 с. 


 





		1.Загальна будова та основні параметри насосних та вентиляторних установок; основне рівняння насосної установки.

		1.Допустима висота всмоктування відцентрового насоса, кавітація в насосах та її попередження.

		4.Перехідні режими роботи насосних установок. Гідравлічний удар у насосних установках та шляхи його запобігання
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ПЕРЕДМОВА 


 
1 .  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
кафедрою  аерології та охорони праці Державного ВНЗ «НГУ» 
 
 
 
2 .  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Державного ВНЗ «НГУ» 
від     .     . 2011  №         
 
рішенням засідання кафедри АОП (протокол №13/5 від 01.07.11 р.) 
 
3 .  УВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4 .  РОЗРОБНИКИ  


Голінько Василь Іванович, завідувач кафедри аерології та охорони пра-
ці, д.т.н., професор; 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без до-


зволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального 


закладу. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який склада-


ється вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми  
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумко-


вому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що 
реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність на-
вчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчально-
му об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців 
(ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріп-
лена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і затвер-
джується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання норматив-


ної дисципліни «Основи охорони праці» студентам напряму підготовки 050503 
«Машинобудування». 


Стандарт встановлює: 
– компетенції, що має опанувати студент; 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. 


«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахів-
ців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями».  
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3. Базові дисципліни 
 «Безпека життєдіяльності»  «Екологія» 
 «Фізика»  «Хімія» 
    


 
4. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 


 
 


Мо-
дулі 


 
Компетенції 


(з використанням матеріалу 
модуля студент повинен уміти) 


 


Змістові  модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


і 


са
мо


ст
ій


на
  


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 
№1 - орієнтуватися в чинній нор-


мативно-правовій базі, що регу-
лює охорону праці; 


- оцінювати правильність дій 
посадових осіб при прийомі 
працівників на роботу та реалі-
зації інших їх функцій і завдань 
з питань охорони праці; 


- виявляти шкідливі виробни-
чі чинники та оцінювати їх 
вплив на працюючих; 


- здійснювати вибір та корис-
туватися засобами індивідуаль-
ного захисту працюючих від 
шкідливого впливу газів, пилу, 
шуму, вібрації, випромінювань 
тощо; 


- визначати категорію примі-
щень за небезпекою враження 
електричним струмом та вибу-
хопожежонебезпекою; 


- розробляти заходи, спрямо-
вані на створення безпечних 
умов праці на робочих місцях; 


- проводити заходи щодо усу-
нення причин нещасних випад-
ків і професійних захворювань 
на виробництві; 


- організовувати роботу пер-
винного виробничого колективу 
з обов’язковим урахуванням ви-
мог охорони праці. 


Лекції -   2   семестр,  4 чверть (1…8     тижд.)   Аудиторні – 2 
год. на тиждень 
1. Вступ. Поняття і предмет 
охорони праці. Основні по-
няття. Правові та організа-
ційні питання охорони праці. 
Законодавча та нормативно-
правова база ОП 


2 1 3 


2. Державне управління та 
організація охорони праці на 
виробництві. Розслідування 
та облік нещасних випадків, 
професійних захворювань та 
аварій на виробництві 


2 1 3 


3. Основи фізіології, гігієни 
праці та виробничої саніта-
рії. Мікроклімат виробничих 
приміщень. 


2 2 4 


4. Шкідливі речовини. Вен-
тиляція виробничих примі-
щень. 


2 2 4 


5. Шум, ультразвук, інфраз-
вук та вібрація 2 2 4 


6. Іонізуючі та електромагні-
тні випромінювання. 2 2 4 


7. Основи виробничої безпе-
ки 2 2 4 


8. Електробезпека 2 2 4 


9. Пожежна безпека. 2 2 4 


10. Модульний контроль 2  2 
Разом: 20 16 36 
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1 2 3 4 5 6 
№2 - визначати умови праці на 


робочих місцях; 
- оцінювати правильність дій 


працівників при виникненні 
загрози для їх життя та здо-
ров’я, а також при нещасних 
випадках на виробництві; 
- вибирати профілактичні захо-
ди, спрямовані на зниження не-
гативного впливу шкідливих 
виробничих чинників на пра-
цюючих та попередження про-
фесійних захворювань. 


Лабораторні заняття - 1 семестр, 1 чверть (1…8  
тижд.)  Аудиторні – 1 год. на тиждень 


1. Дослідження освітленості 
на робочому місці 2 2 4 


2. Розслідування нещасних 
випадків на виробництві 2 2 4 


3. Протипилові засоби інди-
відуального захисту органів 
дихання 


2 2 4 


4. Дослідження пожежних 
сповiщувачiв 2 2 4 


5. Модульний контроль 2   
Разом: 10 8 18 


Разом з дисципліни 30 24 54 
Частка навантаження 0,55 0,45  


 
6. Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни.  


Форма підсумкового контролю. 
 


Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Основи охорони праці» 
включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання під-
сумкового екзамену. 


Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, 
що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено 
проведення модульної контрольної роботи. 


Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованос-
ті компетенцій, що визначені у даному стандарті. 


Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі ре-
зультату лекційного й семінарського  модульного контролю через визначення 
середньозваженого балу. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями до самостійної роботи. 


 
 7. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 


 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни 


в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинне відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. – 138 с.» 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень. 
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Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 
 


8. Вимоги до засобів діагностики 
 


Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 
мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 
коефіцієнт засвоєння: 


КЗ = N/P, 
де      N – правильно виконані істотні операції рішення, 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок:  


“відмінно” - КЗ>0,9; 
“добре” - КЗ=0,8…0,9; 
“задовільно” - КЗ=0,7…0,8; 
“незадовільно” - КЗ<0,7. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахо-
вувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-


ціях; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-


тати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням ви-


мог чинних стандартів. 
 
9. Рекомендована література 


 
1. Голінько В.І. Основи охорони праці. - Д.: Національний гірничий уні-


верситет, 2008. – 265с. 
2. Основи охорони праці: Підручник./ К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. 


Зацарний та ін. — К.: Основа, 2003 — 472 с. 
3. Голінько В.І., Чеберячко С.І. Практикум з охорони праці. Навчальний 


посібник  - Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 270 с. 
4. Основи охорони праці. Моніторинг умов праці. Методичні вказівки до 


самостійної роботи «Атестація робочих місць за умовами праці» / В.І. Голінько, 
С.І. Чеберячко, О.О. Яворська. – Д.; Національний гірничий університет, 2010. 
– 75 с. 


5. Моніторинг умов праці. Навчальний посібник / Голінько В.І., Чеберяч-
ко С.І., Шибка М.В., Яворська О.О. - Д.: Державний ВНЗ «Національний гірни-
чий університет», 2011. – 236 с. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають під-


сумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з ви-
значеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змісто-
вий модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відпові-
дності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора за-
кріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гір-
ництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання но-


рмативної дисципліни «Геотехнології гірництва (буріння геотехнологічних 
свердловин)» бакалаврам з гірництва.  


Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в на-


вчальному матеріалі; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Пере-


лік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рів-
нями».  







3. Базові дисципліни 
 


 Вища математика  Матеріалознавство 
 Фізика  Механіка гірських порід 
 Нарисна геометрія   Геологія 
 Теорія машин і механізмів  Промивання свердловин 
 Гідравліка та гідропривід  Руйнування гірських порід при 


бурінні 
   Основи охорони праці 
    


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-


аліст спеціальності 7.050301: 
     Буріння свердловин на воду. 
     Буріння свердловин на нафту і газ. 
     Буріння свердловин при інженерно-геологічних вишукуваннях. 
     Автоматизація процесів буріння. 
     Направлене буріння. 
     Буріння технічних свердловин. 
     Закінчування свердловин. 
 


5. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
р-


ни
й 


са
м


ос
ті


й-
на


 р
об


от
а 


за
га


ль
-


ни
й 


 


1 2 3 4 5 6 
№ 1 Визначати найбільш прийнятним фізи-


ко-хімічний процес для підземного ви-
добування корисних копалин. 
Вибирати склад виробничих процесів 
при геотехнології. 
Вибирати геотехнологічний спосіб і си-
стему розкриття родовища корисних ко-
палин. 
Вибирати технологічну схему видобут-
ку розсолу при підземному розчиненні 
корисних копалин. 
Вибирати систему розробки при підзем-
ному розчиненні корисних копалин. 
Розробляти принципову схему підзем-
ного виплавлення корисних копалин. 
Розробляти принципову схему підземної 


Лекції − 5 семестр, І чверть (1…7 тижні) 
Аудиторні – 3 години на тиждень 


1. Вступ  2  34 54 
2. Фізико-хімічні основи 
геотехнологічних процесів   


2 


3. Виробничі процеси при 
геотехнології   


2 


4. Вскриття та системи роз-
робки родовищ геотехноло-
гічними способами  


6 


5. Підземне розчинення ко-
рисних копалин 


3 


6. Підземне виплавлення 
корисних копалин 


1 


7. Підземна газифікацію го-
рючих корисних копалин 


1 







1 2 3 4 5 6 
газифікації горючих корисних копалин. 
Планувати операції технології підземно-
го спалювання корисних копалин. 
Розробляти технологію підземного ви-
лужування корисних копалин. 
Розробляти технологію свердловинного 
гідровидобування корисних копалин. 
Розробляти принципову схему для свер-
дловинного використання тепла Землі. 
 


8 Підземне спалювання ко-
рисних копалин  


1 


9. Підземне вилужування 
корисних копалин 


2 


10 Свердловинне гідрови-
добування корисних копа-
лин. 


3 


11. Використання тепла Зе-
млі 


1 


Модульний контроль − за-
хист лекційного модуля за 
розкладом занять:  9 − 10 
тижні 


6 


Разом 30 
№ 2 Проектувати вихідні дані для проекту-


вання геотехнологічної розробки родо-
вищ корисних копалин. 
Розраховувати продуктивність гідравлі-
чного руйнування.  
Проектувати параметри підземної гази-
фікації вугілля. 
Вибір оптимальних технологічних па-
раметрів свердловинного гідровидобу-
вання корисних копалин. 
Розрахунок параметрів технології пі-
дземного вилужування. 
Розрахунок техніко-економічних показ-
ників геотехнології. 


Практичні заняття − 4 семестр, І чверть (1...8 
тижні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Проектування вихідних 
даних для проектування ге-
отехнологічної розробки 
родовищ корисних копалин. 


2 14 54 


2. Методика розрахунку 
продуктивності гідравліч-
ного руйнування. 


4 


3. Проектування параметрів 
підземної газифікації вугіл-
ля. 


2 


4. Вибір оптимальних тех-
нологічних параметрів све-
рдловинного гідровидобу-
вання корисних копалин. 


2 


5. Розрахунок параметрів 
технології підземного ви-
лужування. 


4 


6. Розрахунок техніко-
економічних показників ге-
отехнології 


2 


Модульний контроль − за-
хист практичного модуля за 
розкладом занять:  9 − 10 
тижні 


4 


Разом 20   
  Разом з дисципліни 50 68 108 
  Частка  навантаження  0, 46  
 


7. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий кон-


троль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння на-
вчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 







передбачені програмою. 
Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваже-


ного балу за результатами всіх модульних контролів. 
 
8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
9. Рекомендована література 


1. Скважинная добыча полезных ископаемых / Аренс В.Ж., Бабичев 
Н.И., Башкатов А.Д. и др. – М.: Горная книга, 2007. – 295 с. 


2. Аренс В.Ж. Физико-химическая геотехнология. – М.: изд. МГГУ, 
2001. – 656 с.  


3. Бурение и оборудование геотехнологических скважин / Сергиенко 
И.А., Мосеев А.Ф., Бочко Э.А., Пименов М.К. – М., Недра, 1984. – 224 с. 


4. Бурение разведочных скважин. Учеб. для вузов / Н.В. Соловьев, 
В.В. Кривошеев, Д.Н. Башкатов и др. Под общ. ред. Н.В. Соловьева. – М. 
Высш. шк., 2007. – 904 с. 


5. Водолазов Л.И., Дробаденко В.П., Лобанов Д.П., Малухин Н.Г. Гео-
технология. Кучное выщелачивание бедного минерального сырья. – М.: изд. 
МГГА, 1999. – 300 с.  


6. Подземное выщелачивание полиэлементных руд. Под ред. 
Н.П.Лаверова. – М.: изд. АГН, 1998. – 446 с.  


7. Толстов Е.А. Физико-химические геотехнологии освоения место-
рождений урана и золота в Кызылкумском регионе. – М.: Изд. МГГУ, 1999. – 
314 с.  


8. Шаровар И.И. Геотехнологические способы разработки пластовых 
месторождений. – М.: изд. МГГУ, 1999. – 242 с.  


 
Путівник джерелами інформації  


№ 
мо-
дуля 


  Назва   змістовного модуля   Рекомендовано джерело 
інформації                    


1                            2                 3 
1 1. Вступ  /1/, с.163-179; /4/, с.68-91 


2. Фізико-хімічні основи геотехнологічних про-
цесів   


/1/, с.180-202; /3/, с.52-164 


3. Виробничі процеси при геотехнології    
4. Вскриття та системи розробки родовищ геоте-
хнологічними способами  


 


5. Підземне розчинення корисних копалин  
6. Підземне виплавлення корисних копалин  
7. Підземна газифікацію горючих корисних копа-
лин 


 


8 Підземне спалювання корисних копалин   
9. Підземне вилужування корисних копалин /1/, с.203-238; /3/, с.165-







293 
10 Свердловинне гідровидобування корисних ко-
палин 


 


11. Використання тепла Землі /1/, с.239-246 
2  /1/, с.171-172 


2. Системи класифікацій /1/, с.173-179 
3. Оформлення заявки на отримання патенту на 
об’єкти патентного права 


/1/, с.189-202 


4. Патентні дослідження /1/, с.163-179, /4/, с.39-170 
5. Документування етапів правової охорони 
об‘єктів промислової власності 


/4/, с.171-177 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів 
напряму   6.50301   Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підляга-
ють засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт встановлює: 
–  компетенції, що має опанувати бакалавр. перелік змістових модулів, що 


опосередковує освітні та професійні компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про ор-


ганізацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 
3. Базові дисципліни 


 
 Вища математика  Основи гірничого виробництва 
 Фізика  Геотехнології гірництва 
 Нарисна геометрія   Геологія 
 Теорія машин і механізмів  Термодинаміка 
 Гідравліка та гідропривід   
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4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеціа-


ліст спец. 9.090306: 
     Буріння свердловин на воду. 
     Буріння свердловин на тверді корисні копалини. 
     Буріння свердловин при інженерно-геологічних вишукуваннях. 
    Автоматизація процесів буріння. 
    Направлене буріння. 
     Буріння технічних свердловин. 
      


5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг  3 кредити   (108 академічних години). 
Лекції – 28 академічних годин. 
Практичні заняття – 14 академічних годин. 
Самостійна робота  60 академічних годин. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


№ З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти Змістові модулі 


1 Мати уявлення про будову Землі і Земної 
кори. 
 
Класифікувати фізичних властивостей 
гірських порід і зовнішні фізичний поля. 
 
Знати методи вивчення властивостей і 
будови порід. 
 
Розраховувати і аналізувати властивості 
гірських порід і їх параметри (властивос-
ті щільності, характеристики розпушених 
порід, міцністні властивості, технологічні 
властивості гірських порід). 
 
Володіти принципами управління фізич-
ними властивостями гірських порід. 
 


Лекції 
1. Передмова. Сучасні уявлення про будову 
Землі і Земної кори. 
2. Поняття про фізичні властивості гірських 
порід. 
3. Фізико-технічні (інженерно-геологічні) 
властивості гірських порід. 
4. Щільностні властивості 
5, 6. Механічні властивості. 
7. Технологічні властивості гірських порід. 


2 Знати методи вивчення властивостей і 
будови порід. 
 
Розраховувати і аналізувати властивості 
гірських порід і їх параметри (властивос-
ті щільності, характеристики розпушених 
порід, міцністні властивості, технологічні 
властивості гірських порід). 
 
Володіти принципами управління фізич-
ними властивостями гірських порід. 


8. Теплофізичні властивості гірських порід 
9. Гідравлічні і гідродинамічні властивості 
гірських порід 
10. Акустичні властивості гірських порід 
11. Електромагнітні властивості і процеси 
12. Оптичні властивості 
13. Радіаційні властивості і процеси 
14. Вплив зовнішніх фізичних полів на гір-
ські породи 
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№ З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти Змістові модулі 


3.  
Визначати фізико-механічні властивості  
гірської породи. 
 
Здійснювати розрахунки параметрів вла-
стивостей гірської породи. 
 
Класифікувати гірської породи. 
 
Здійснювати експертну оцінку отрима-
них результатів фізико-механічні власти-
вості  гірської породи. 


Практичні заняття 
1. Визначення межі міцності гірських порід 
на одноосьовий стиск на зразках правильної 
форми 
2. Визначення щільності і пористості гірсь-
кої породи 
3. Визначення акустичних властивостей гір-
ських порід на керновому матеріалі 
4. Визначення параметра зчеплення і кута 
внутрішнього тертя гірської породи 


4. Визначати фізико-механічні властивості  
гірської породи. 
 
Здійснювати розрахунки параметрів вла-
стивостей гірської породи. 
 
Класифікувати гірської породи. 
 
Здійснювати експертну оцінку отрима-
них результатів фізико-механічні власти-
вості  гірської породи. 


5. Визначення мічністних властивостей гір-
ської породи на зразках неправильної фор-
ми 
6. Визначення механічних властивостей гір-
ських порід на приладі УМГП-3 
7. Визначення ударної міцності на приборі 
ПОК 
8. Визначення категорій буримості гірських 
порід за методом ЦНІГРІ 


 
7. Індивідуальне завдання 
До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання 


«Визначення впливу фізичних полів на гірську породу». Виконання індивідуа-
льного завдання здійснюється відповідно до методичних рекомендацій . 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індиві-
дуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 


рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
8 Позначення фізичних величин 
 
 
V- швидкість; 
Q – продуктивність; 
C – осьове навантаження; 
P – тиск; 
n – частота обертання; 
 


 
η – коефіцієнт корисної дії 
m – маса; 
N – потужність; 
ρ – щільність;  
q- питома вага; 







 6 


9. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий кон-


троль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що ви-
значені у даному стандарті. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 12.1 – 12.8. 
 
10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-


ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
11. Вимоги до засобів діагностики 
 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий конт-


роль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального ма-
теріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних 
контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх мо-
дульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахову-
вати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-


ціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-


тати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
12. Рекомендована література. 


 
1. Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород. – М.: Недра, 


1984. 
2. Спивак А.И., Поппов А.И. Разрушение горнах пород при бурении скваж-


ни. М.: Недра 1986. 208с. 
Додаткова література 
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3. Барон Л.И. Определение физико-механических свойств горных пород. – 
М.: Недра, 1969. – 243 с. 


4. Барон Л.И., Логунов В.М., Позин Е.З. Определение свойств горных по-
род. – М.: Госгортехиздат, 1962. – 11с. 


5. Голубинцев О.Н. Механические и абразивные свойства горных пород и 
их буримость. – М.:Недра, 1968. – 198с. 


6. ГОСТ 1228-66. Горные породы. Метод определения механических 
свойств вдавливания Пуансона. 


7. Спивак А.И. Механика горных пород. – М.: Недра, 1967. – 192с. 
8. Шрейнер Л.А. Физические основы механики горных пород. – М.: Гостоп-


техиздат, 1968. – 211с. 
 


13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-
безпечення несе завідувач кафедри. 
 
Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контрольних 


робіт 
№ 


мо-
дуля 


Назва   змістовного модуля Рекомендовано джерело інфо-
рмації 


1 1. Передмова. Сучасні уявлення про будову Землі і 
Земної кори. 


/1/ с.10-14 
/2/ с.5-9 


2. Поняття про фізичні властивості гірських порід. /1/ с.50-54 
3. Фізико-технічні (інженерно-геологічні) властивості 
гірських порід. 


/1/ с. 33-39 


4. Щільностні властивості /1/ с. 16-23 
5,6. Механічні властивості. /1/ с.54-100 


/2/ с. 11-14, 69-75 
7. Технологічні властивості гірських порід. /1/ с. 222-232 


/2/ с.88-111, 198-204 
2 8. Теплофізичні властивості гірських порід /1/ с. 100-115 


/2/ с. 40-44 
9. Гідравлічні і гідродинамічні властивості гірських 
порід 


/1/ с.181-187 
/2/ с.84-88 


10. Акустичні властивості гірських порід /1/ с.85-91 
11. Електромагнітні властивості і процеси /1/ с.115-151 
12. Оптичні властивості /1/ с.116-118 
13. Радіаційні властивості і процеси /1/ с.151-155 
14. Вплив зовнішніх фізичних полів на гірські породи /1/ с.187-221 


/2/ с.84-88 
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ПЕРЕДМОВА 
 


1  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Дудля Микола Андрійович, проф.  кафедри техніки розвідки РКК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 
 
 
 
 







 
Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів по спеціальності 7.090306 – Буріння свердловин. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврами.  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання  
дисципліни "Автоматизація процесу буріння" бакалаврами по спеціальності 
7.090306 – Буріння свердловин.  


Стандарт встановлює: 
компетенції, що має опанувати бакалавр по спеціальності 7.090306 - 
Буріння; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавр по спеціальності 7.090306 – Буріння 
свердловин за вимогами ОКХ; 


– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів 
(спеціалістів) по спеціальності 8.090306 - Буріння за вимогами ОКХ 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними 
рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 







 
3. Базові дисципліни 


 
 «Фізика» 
«Теоретична механіка» 
«Нарисна геометрiя та iнженерна графіка» 
«Теорiя машин i механізмів» 
«Електротехнiка та основи електроніки» 
«Електропостачання та електропривод» 
«Гідромеханіка» 
«Основи гірничого виробництва» 
«Бурові машини та механізми» 
 «Експлуатація бурового обладнання» 
«Автоматизація процесів буріння» 
«Проектування бурових машин та механізмів»  
«Основи охорони праці» 


 
 


4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


бакалавр спеціальності 7.090306  - Буріння свердловин: 
 «Ускладнення та аварії при бурінні свердловин»; 
«Основні функції та завдання спеціаліста (магістра)». 
 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 3,5 кредити ECTS (126 академічних годин). 
Лекції – 27 академічних години. 
Лабораторні роботи – 9 академічні години. 
Самостійна робота – 8 академічних годин. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Використовувати властивості датчиків для вимірювання 
основних параметрів режиму буріння свердловин 


1. Датчики та основні 
схеми вимірювальних 
приладів 


2  Класифікувати датчики та апаратуру за будовою та 
принципом дії 


2. Конструкція та 
принцип дії датчиків 


3 Оцінювати продуктивність (швидкість) буріння 
свердловин та використовувати покази приборів і 
датчиків 


3. Вимірювання кількості 
та тиску рідини, 
навантаження на гаку та 
параметрів буріння   


4 Класифікувати основні методи та апаратуру неруйнівного 
контролю бурового обладнання  


4. Основні методи 
неруйнівного контролю 







№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


бурового обладнання 


5 Контролювати вибійні параметри процесу буріння 5. Телевимірювальна 
аппаратура, канали 
зв'язку між вибоєм 
свердловин і поверхнею 


6 Класифікувати та використовувати засоби механізації і 
автоматизації процесу буріння свердловин 


6. Об'єкти механізації та 
автоматизації буріння 
свердловин 


7.  Використовувати основні схеми оптимізації процесу 
буріння (САОПБ – 1 та інші). 


7. Критерії регулювання 
технологічного процесу 
буріння. 
8. Автоматизовані бурові 
установки 


 
7. Позначення фізичних величин 
 


L глибина свердловини vp рейсова швидкість буріння 
S площа vM механічна швидкість буріння 
q масса PЛ зусилля на лебідці 
p тиск N потужність 
D діаметр QГ навантаження на гак 
v швидкість обертання барабана 


лебідки 
Q подача насоса (витрата 


рідини) 
P вантажопідйомність   


 
8. Форма атестаційного контролю  
Форма атестаційного контролю – іспит.  
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 
у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 







КЗ = N/P, 
де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 
 
11. Рекомендована література 
11.1. Дудля Н.А. Автоматизация и механизация производственных 


процессов при разведочном бурении. – Киев; Донецк: Вища школа. Головне 
видавництво, 1987. – 184 с. 


11.2. Дудля М.А. Автоматизація процесів буріння свердловин. Київ: 
Вища школа. 1996. – 256 с.  


11.3. Дудля М.А. Програма і методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація процесів буріння" для 
студентів спеціальності 7.090306 "Буріння свердловин", Дніпропетровськ. 
НГУ.2002 р. 
 


12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 


 
 
 
 
 
 







 
 


Робоча програма дисципліни “Автоматизація процесу буріння 
свердловин” 


 


М
од
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і 


Змістові модулі 


Розподіл часу 
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а 
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1 2 3 4 5 


№1 


Лекції – 27 годин 
1. Датчики та основні схеми вимірювальних пристроїв 2   
2. Конструкції та принцип дії датчиків 2   
3. Вимірювання кількості та тиску промивальної рідини, 
навантаження на гаку, осьового навантаження на 
породоруйнівний інструмент, швидкості буріння, крутного 
моменту 


4 


  


4. Основні методи неруйнівного контролю бурового 
обладнання 4   


5. Телевимірювальна апаратура, канали зв'язку між вибоєм 
свердловини і поверхнею 2   


6. Об'єкти механізації та автоматизації буріння свердловин 3   
7. Критерії регулювання технологічного процесу буріння 4   
8. Автоматизовані бурові установки 2   
 КМР за розкладом 4   


Разом: 27 60 87 
Частне навантаження  0,5  


№2 


Лабораторні заняття – 1 раз на тиждень 
1. Вимірювання коефіцієнту наповнення і ККД насосної 
установки 2 


  


2. Вимірювання осьового навантаження на 
породоруйнівний інструмент 2   


3. Досудження (розшифровка) реальних параметрів 
технологічного процесу буріння свердловин 1   


4. Вимірювання витрат і тиску промивальної рідини в 
свердловині 1   


КМР за розкладом 1   
Разом: 9 30 39 


Всього по дисципліні 36 90 126 
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 Шаповал Вадим Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри прикладної 


економіки 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований 


та розповсюджений без дозволу Державного ВНЗ «Національний гірничий 
університет».  
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ВСТУП 
 
Програма нормативної дисципліни «Менеджмент» складова системи 


стандартів вищої освіти. 
Гнучкість внутрішнього і складні умови змінливого зовнішнього 


середовища підприємства, рух до інтеграції з провідними країнами світу 
спонукають до поглиблення знань з управління організацією. Це поширюється 
на процеси планування діяльності, її організації, мотивації і контролю, а також 
відбивається теорією групових конфліктів. 


Вивчення студентами теоретичних засад з менеджменту організації є 
метою викладання дисципліни.  


Програма нормативної дисципліни - складова навчально-методичного 
забезпечення підготовки фахівців. Програма визначає нормативний зміст 
навчання з дисципліни, встановлює обсяг та рівень засвоєння знань за видами 
навчальних занять та самостійної роботи згідно вимогам освітньо-професійної 
програми підготовки студентів. 


 
Стандарт використовується при:  
− розробці та корегуванні навчальних планів підготовки фахівців; 
−  визначенні форми та змісту системи діагностики рівня якості освітньо-


професійної підготовки фахівця; 
− розрахунках навчального навантаження викладачів; 
− визначенні доцільної технології навчання; 
− формуванні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 


кваліфікації з питань менеджменту; 
− усуненні дублювання навчального матеріалу в програмах різних 


дисциплін; 
− складанні структурно-логічної схеми навчального процесу. 


 
 
 
Порядок узгодження та затвердження стандарту: 
 
− проект стандарту вносить кафедра, якій доручено викладання 


дисципліни; 
− проект узгоджує науково-методична рада Державного ВНЗ «НГУ». Для 


розгляду проекту залучаються представники методичних комісій 
спеціальностей напряму;  


− проект затверджує ректор Державного ВНЗ «НГУ» за поданням голови 
науково-методичної ради.  
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СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 


СТВНЗ 2070743-0804.ПД-11 
Державний вищий навчальний заклад 
«Національний гірничий університет» 


 
Вища освіта.  
Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним  
спрямуванням 0804 «Комп’ютерні науки». 
Програма нормативної дисципліни «Менеджмент» 
 
Чинний від ____________ 


 (рік, місяць, число) 
 
1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть 


викладання нормативної дисципліни «Менеджмент».  
Стандарт встановлює: 
− перелік змістовних модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики магістра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для опанування 


умінь кваліфікації магістра з адміністративного менеджменту за вимогами 
освітньо-кваліфікаційної характеристики; 


− позначення економічних моделей; 
− вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки 


магістрів; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
2.1. Закон України «Про освіту». 
2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65 


«Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)». 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним 


спрямуванням 0000 «Специфічні категорії». 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. 


«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
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фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями».  


3. СКОРОЧЕННЯ 
Рівні сформованості знань щодо змісту навчальних елементів: 
ОО - ознайомчо-орієнтовний (особа має орієнтовне уявлення щодо 


понять, які вивчаються, здатна відтворювати формулювання визначень, 
законів тощо, вміє вирішувати типові завдання шляхом підставлення 
чисельних даних); 


ООз - підрівень знайомств (особа має загальне уявлення про навчальний 
об`єкт); 


ООр - підрівень репродукції (особа здатна відтворювати та пояснювати 
суттєві ознаки навчального об`єкту); 


ПА - понятійно-аналітичний (особа має чітке уявлення та поняття щодо 
навчального об’єкту, здатна здійснювати смислове виділення, пояснення, 
аналіз, перенесення раніш засвоєних знань на типові ситуації),  


ПС - продуктивно-синтетичний (особа має глибоке розуміння щодо 
навчального об’єкту, здатна здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, 
переносити раніш засвоєні знання на нетипові, нестандартні ситуації). 


 
4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
Основи економічної теорії 
 


 
5 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 


 
Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчально


го 
елементу 


Рівень 
сформов


аності 
знань 


Час 
на 


викладан
ня 


Лекції   9 
1.  Сутність і головні елементи організацій та процесу 


управління  
  1 


1.1. Визначення менеджменту. Поняття формальної 
організації та її загальних характеристик. Ролі менеджерів 
(керівників): міжособистісні, інформаційні, пов'язані з 
прийняттям рішень. 


1.2. Ієрархія управління: інституціональний, управлінський 
та технічний рівні. Менеджер і підприємець. 


1.3. Показники успіху організації: виживання, 
результативність і ефективність діяльності, продуктивність. 
Гнучкий, адаптивний підхід до управління організацією. 


 


 
 
 


001 
 


002 
 
 


003 


 
 
 


ООр 
 


ООр 
 
 


ПА 


 


2. Становлення менеджменту і розвиток ділового 
середовища 


  2 


2.1. Школи менеджменту: наукового управління, класична, 
людських відносин і поведінкових наук, науки управління. 


2.2. Епохи розвитку бізнес-середовища організації: масового 
виробництва, масового збуту, постіндустріальна. 


 
004 


 
005 


 
ПА 


 
ПА 
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Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчально


го 
елементу 


Рівень 
сформов


аності 
знань 


Час 
на 


викладан
ня 


2.3. Підходи до управління: процес, система, ситуація.   
 


006 ООр  


3. Організація як відкрита система   2 
3.1. Внутрішнє середовище організації: цілі, структура, 


завдання, технології, персонал. Взаємозв'язок внутрішніх 
складових організації. Організація - соціотехнічна система. 


3.2. Зовнішнє середовище організацій: середовище прямого 
й непрямого впливу. Складові зовнішнього середовища: 
законодавчі і політичні чинники, економічні партнери, 
технології, вплив економіки країни і конкуренції, 
соціокультурний вплив. Міжнародне оточення. 


3.3. Соціальна і юридична відповідальність підприємців. 


 
 


007 
 
 
 
 


008 
009 


 
 


ПА 
 
 
 
 


ПА 
ПА 


 


4. Організаційні структури   2 


4.1. Лінійні повноваження. 
4.2. Функціональна структура. 
4.3. Дівізіональні структури: продуктова, орієнтована на 


споживача, регіональна. 
4.4. Організація міжнародного бізнесу. 
4.5. Матрична структура. 


010 
011 


 
012 
013 


 
014 


ПА 
ООр 


 
ПА 
ПА  


 
ПА 


 


5.  Складові стратегічного менеджменту   2 
5.1. Поняття стратегії та стратегічно орієнтованих 


організацій. Проблеми досягнення балансу серед різних видів 
рішень. 


5.2. Поняття вектору цілей організації. Теорія цілей 
зацікавлених груп. 


5.3. Концепція синергізму. 
5.4. Аналіз конкурентноздатності організації з 


використанням моделей. 
5.5. Огляд моделей стратегічної поведінки. Характеристика 


опору змінам і принципи управління ними. 


 
 


015 
 


016 
017 


 
018 


 
019 


 
 


ПА 
 


ООр 
ООр 


 
ООр 


 
ПА 


 


Практичні заняття   9 
1. Процес мотивації   2 


1.1. Сутність і призначення мотивації. Потреби: первинні і 
вторинні. Винагорода зовнішня і внутрішня. 


1.2. Теорії мотивації: змістовні, процесуальні. 


020 
 


021 


ПА 
 


ООр 


 


2. Керівництво групами і управління конфліктами   1 
2.1. Форми влади: заснована на примусі або винагороді, 


експертна влада, еталонна влада, законна влада. Вплив за 
допомогою переконання та участі. 


2.2. Типи конфліктів: функціональний, дисфункціональний, 
особистісний, міжособистісний, між особистістю і групою, між 
групами. 


2.3. Причини конфлікту: розподіл ресурсів, 
взаємозалежність завдань, розходження у цілях, цінностях, 
незадовільні комунікації тощо. 


 
022 


 
 
 


023 
 
 


024 


 
ООр 


 
 
 


ПА 
 
 


ООр 
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Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчально


го 
елементу 


Рівень 
сформов


аності 
знань 


Час 
на 


викладан
ня 


2.4. Модель конфлікту. Управління конфліктною ситуацією: 
структурні методи, міжособистісні стилі вирішення конфліктів. 


 


 
025 


 
ПА 


3. Контроль   2 
3.1. Значення контролю і його види: превентивний, 


поточний, заключний. Зворотній зв'язок при контролюванні. 
3.2. Характеристики ефективного контролю. 


026 
 


027 


ПС 
 


ООр 


 


4. Комунікаційні процеси   2 
4.1. Важливість інформації для управління організацією. 


Види комунікацій: зовнішні і внутрішні, горизонтальні і 
вертикальні, формальні і неформальні. 


4.2. Схема і складові комунікаційного процесу. 
4.3. Причини неефективних комунікацій: інформаційні 


перевантаження, незадовільна організаційна структура, 
семантичні та невербальні перешкоди, відсутній зворотній 
зв'язок,  низький рівень спілкування. 


 
 


028 
029 


 
 
 


030 


 
 


ПС 
ПА 


 
 
 


ООр 


 


5. Прийняття управлінських рішень   2 


5.1. Визначення і види рішень: організаційні, 
запрограмовані, незапрограмовані. Компроміси про визначення 
рішень. 


5.2. Підходи до прийняття рішень: інтуїтивний, заснований 
на судженнях, раціональний. Алгоритм раціонального 
рішення. Релевантна інформація. 


5.3. Чинники, що впливають на прийняття рішень: 
особистісні оцінки керівника, середовище прийняття рішень, 
інформаційні та поведінкові обмеження, негативні наслідки 
невірних рішень, взаємозалежність рішень. 


 
 


031 
 
 


032 
 
 
 


033 


 
 


ПС 
 
 


ПА 
 
 
 


ООр 


 


ВСЬОГО    18 
 


6. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
Форма підсумкового контролю - іспит 


  
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 


1. Ансофф И.  Новая корпоративная стратегия.-СПб:Питер,1999.-416 с. 
2. Боумен К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, 


ЮНИТИ, 1997.-175с. 
3. Виханский О.С. Наумов А.И. Практикум по курсу "Менеджмент". – М.: Гадарика, 1998. 
4. Зайцева О.А. , Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента: Уч. пособ. 


для вузов. – М, 2000. 
5. Как работают японские предприятия / Под ред. Я. Моудена и др.- М.: Наука, 1989.-262 с. 
6. Лэнд П.Э. Менеджмент - искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента. 


- М.:ИНФРА-М, 1995.-143 с. 
7. Менеджмент: ситуаційні вправи / Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К., 2004. 
8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1994.-701 с. 
9. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: конкуренция и ситуации: Уч. 


для вузов. - М.: Инфра-М, 2000.-412с. 
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10. Уткин Э.А. Курс менеджмента. Уч для вузов. – М., 1998. 
11. Шегда Р.В. Менеджмент. – К.: Знання, 2004. – 687 с. 
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Тиждень 
ВИДИ І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 


Лекції Кількість 
годин 


Засоби 
навчання 


Практичні 
заняття 


Кількість 
годин 


Засоби 
навчання 


1 


Маркшейдерська 
графічна та 
обчислювальна 
документація 


2  Умовні позначення 
гірничої графічної 
документації, 
робота з 
маркшейдерськими 
кресленнями 
гірничого 
підприємства 


2  


2-3 


Технологія виконання 
маркшейдерських 
вимірювань на земній 
поверхні та у підземних 
гірничих виробках 


3  


3-4 


Маркшейдерські роботи 
на земній поверхні при 
геологорозвідувальних 
роботах, будівництві 
технологічного 
комплексу гірничого 
підприємства 


2  Побудова 
гіпсометричного 
плану поверхні 
покладу корисної 
копалини за даними 
розвідувального 
буріння 


6  


4-5 


Маркшейдерські роботи 
при будівництві шахт та 
проведені підземних 
гірничих виробок 


2   


5-6 
Маркшейдерські роботи 
при відкритій розробці 
родовищ 


2  Рішення гірничо-
геометричних 
завдань на 
гіпсометричному 
плані поверхні 
покладу корисної 
копалини 


4  


6-7 


Маркшейдерські роботи 
при підземній розробці 
родовищ. Геометризація 
родовищ. 


2   


8 


Підрахунок, 
маркшейдерський 
контроль та облік 
запасів  корисних 
копалин. Зрушення 
гірських порід та земної 
поверхні на гірничих 
підприємствах, охорона 
споруд та природничих 
об'єктів від його 
шкідливого впливу 


2  Підрахунок запасів 
корисної копалини 


3  


9 


Модульний контроль – 
лекційна контрольна 
робота 


2  Модульний 
контроль – захист 
лабораторного 
модуля за 
розкладом занять 


2  
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"____"_________ 200    р.
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1 2 3 4 5 
№1 Лекції - 6 семестр, ІII чверть (1...8 тиждень) 


Аудиторні: 2 години на тиждень 
Маркшейдерська графічна та обчислювальна документація 2 36 54 
Технологія виконання маркшейдерських вимірювань на земній 
поверхні та у підземних гірничих виробках 


3 


Маркшейдерські роботи на земній поверхні при 
геологорозвідувальних роботах, будівництві технологічного 
комплексу гірничого підприємства  


2 


Маркшейдерські роботи при будівництві шахт та проведені 
підземних гірничих виробок 


2 


Маркшейдерські роботи при відкритій розробці родовищ 2 
Маркшейдерські роботи при підземній розробці родовищ. 
Геометризація родовищ. 


3 


Підрахунок, маркшейдерський контроль та облік запасів  
корисних копалин. Зрушення гірських порід та земної поверхні 
на гірничих підприємствах, охорона споруд та природничих 
об'єктів від його шкідливого впливу 


2 


Модульний контроль – лекційна контрольна робота:  9 тиждень 2 
Разом 18 


№2 Лабораторні заняття - 6 семестр, ІII чверть (1...8 тиждень) 
Аудиторні: 2 години на тиждень 
Умовні позначення гірничої графічної документації, робота з 
маркшейдерськими кресленнями гірничого підприємства 


4 36 54 


Побудова гіпсометричного плану поверхні покладу корисної 
копалини за даними розвідувального буріння 


4 


Рішення гірничо-геометричних завдань на гіпсометричному 
плані поверхні покладу корисної копалини 


3 


Підрахунок запасів корисної копалини 2 
Підготовка вихідних даних для задавання напряму гірничій 
виробці у горизонтальній і вертикальній площинах 


3 


Модульний контроль – захист лабораторного модуля за 
розкладом занять: 9 тиждень 


2 


Разом 18   
Разом по дисципліні 36 72 108 


Частка навантаження  0.67  
 
Завідувач кафедри маркшейдерії    Ю.М. Халимендик 







Затверджена 
методичною   комісією 
з напряму 0903 Гірництво 
"___"__________ 200__ р. 


 
П Р О Г Р А М А 


навчальної дисципліни 
«Система технологій гірництва 


Модуль – Маркшейдерське забезпечення гірничого виробництва 
 


ПЕРЕДМОВА 
Навчальна дисципліна "Маркшейдерські роботи при розробці родовищ 


підземним способом" є складовою загального курсу "Маркшейдерська справа", 
який викладається студентам спеціальності 6.090307 Маркшейдерська справа у 
вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації.  


Зміст навчальної дисципліни відповідає вимогам Галузевого стандарту 
вищої освіти України: Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра 
напряму підготовки 0903 Гірництво, кваліфікації “молодший гірничий інженер” 
і Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0903 
Гірництво, кваліфікації “молодший гірничий інженер”. 


Навчальна мета дисципліни. В результаті вивчення дисципліни 
"Маркшейдерські роботи при розробці родовищ підземним способом" студент 
повинен опанувати теоретичні основи дисципліни, знати методику і техніку 
виконання маркшейдерських зйомок у підземних гірничих виробках, правила 
безпеки виконання зйомок, вміти організовувати і виконувати кутові і лінійні 
вимірювання у гірничих виробках, математичну обробку результатів 
вимірювань, відображати їх на маркшейдерських гірничо-геологічних 
кресленнях.  


Вступ 
Предмет, зміст, мета і задачі маркшейдерської справи як наукової 


дисципліни. Зв'язок маркшейдерської справи з іншими дисциплінами. Роль і 
значення маркшейдерської служби в забезпеченні найбільш повного і 
комплексного використання родовищ корисних копалин, ефективного і 
безпечного ведення гірничих робіт і охорони надр. 


Загальні відомості про розвиток маркшейдерської справи. Роль вітчизняних 
вчених у розвитку теорії і практики маркшейдерської справи. 


Головні тенденції і перспективи розвитку маркшейдерії. 
Загальні відомості про маркшейдерські підземні зйомки 


Система координат маркшейдерських зйомок і планів. 
Опорні маркшейдерські мережі на поверхні; особливості їхньої побудови 


для гірничодобувних підприємств. 
Об'єкти, види і принципи підземних зйомок. Горизонтальні, орієнтирно-


з'єднувальні і вертикальні зйомки. Підземні опорні мережі (планові і висотні). 
Знімальні мережі. Знімальні роботи. Основні положення і характеристика 
кожного типу зйомок. 







Вимоги технічної інструкції зі створення, точності виконання робіт, термінів 
поповнення маркшейдерської зйомки.  


Інструменти й устаткування для підземних зйомок. 
Методика виконання кутових і лінійних вимірювань 


Теодоліти, які використовуються на підземних роботах. Сучасні конструкції 
теодолітів. Стандарти теодолітів. Основні вимоги до теодолітів, які 
використовуються на підземних роботах. 


Перевірки теодолітів, висків і сигналів. 
Установка і центрування теодоліта і сигналів на штативі і консолі. 


Конструкції висків і сигналів. 
Оптичне, автоматичне центрування і центрування шпуровим виском. 


Допуски. Точність центрування зазначеними способами. 
Конструкції штативів і консолей для установки теодолітів і сигналів. 
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів теодолітом з центровою трубою. 


Способи повторення прийомів і кругових прийомів. Порівняння способів і умов 
їхнього застосування. Погрішності виміру кутів. 


Особливості виміру горизонтальних і вертикальних кутів теодолітом із 
позацентровою трубою. Документація. Допуски. Точність. 


Способи виміру довжин ліній (безпосередній, непрямий). Прилади й 
інструменти для лінійних вимірів. 


Компаратори. Способи компарування мірних приладів. Методика 
компарування. Точність. 


Безпосередній спосіб виміру довжин ліній сталевими рулетками, стрічками, 
дротом. Типи рулеток. Вимір довжин у висячому положенні з натягом 
динамометром і по підошві виробки. Джерела помилок при вимірі довжин. 
Допуски. Точність. Математична обробка результатів вимірів. Поправки до 
обмірюваних довжин. 


Загальні відомості про непрямі способи виміру довжин ліній: оптичними 
далекомірами, світло- і радіодалекомірами, паралактичним способом. 


Нівеліри і рейки. Конструкція і перевірки. Стандарти. 
Підземні планові опорні мережі 


Порядок створення підземних маркшейдерських опорних мереж. Способи і 
точність кутових і лінійних вимірів. Документація. 


Елементи підземної полігонометрії і теодолітної зйомки. Рекогносцировка і 
вибір схеми опорної мережі. 


Закріплення пунктів полігонометричного і теодолітного ходу постійними і 
тимчасовими маркшейдерськими знаками. Конструкції знаків і їхнє 
розташування. 


Особливості створення полігонометрії методом «загублених» точок. 
Математична обробка результатів кутових і лінійних вимірів, зрівнювання 
мереж. Відомість координат. Автоматизація обчислювальних робіт із 
застосуванням ЕОМ. 


Полігонометричні мережі підвищеної точності для виконання спеціальних 
задач. 


Порядок і терміни поповнювання опорної маркшейдерської мережі. 
Особливості поповнювання опорної мережі в районі небезпечних зон. 


Орієнтирно-з'єднувальні зйомки 







Загальні відомості про з'єднувальні зйомки гірничих виробок. Мета і задачі 
Орієнтирно-з'єднувальні зйомок. Значення з'єднувальних зйомок для 
раціонального і безпечного виконання гірничих робіт. Методи геометричного і 
фізичного орієнтування підземної маркшейдерської опорної мережі. Вимоги 
інструкції до вихідних пунктів. 


Геометричні способи орієнтування 
З'єднувальна зйомка через похилу виробку або штольню. 
З'єднувальна зйомка через одну вертикальну виробку. 
Задача проектування і задача примикання. Устаткування і його розміщення 


для проектування шахтними висками. Проектування нерухомим виском. 
Проектування виском, який гойдається. Шкальні прилади. Рішення задачі 
примикання способами з'єднувального трикутника і створу. Поняття про 
примикання з'єднувальним чотирикутником і симетричним методом.  


Організація робіт при з'єднувальній зйомці. Полеві і камеральні роботи. 
Документація. Допуски і точність. 


З'єднувальна зйомка через дві вертикальні виробки. Принципова схема 
орієнтування. Задача проектування. Примикання до висків на поверхні. 
З'єднувальний полігон між висками на горизонті, що орієнтується. Камеральна 
обробка. Документація. Допуски і точність. 


Порівняння по точності і продуктивності орієнтування через одну і кілька 
вертикальних виробок. Достоїнства і недоліки геометричних способів 
орієнтування. Східчастий і комбінований способи орієнтування глибоких шахт. 


Фізичні способи орієнтування 
Поняття про магнітне орієнтування підземної зйомки. Прилади й 


інструменти. Причини, що обмежують область застосування. 
Гіроскопічне орієнтування і його сутність. Загальні відомості про гіроскоп і 


застосування його для орієнтування підземних виробок. Маркшейдерські 
гірокомпаси і комплект приладів для гіроскопічного орієнтування. Виконання 
гіроскопічного орієнтування. Обчислення орієнтування. Документація. 
Допуски і точність. Достоїнства і недоліки гіроскопічного способу 
орієнтування. 


Вертикальні з'єднувальні зйомки 
Мета і задачі вертикальних зйомок. Методи передачі висотної позначки з 


земної поверхні на пункти підземної маркшейдерської опорної мережі через 
вертикальну, похилу і горизонтальну виробки. Закріплення реперів. 


Передача висотної позначки через вертикальну виробку шахтною стрічкою, 
дротом, глибиноміром ДА-2. Організація і провадження робіт. Обчислення 
поправок. Камеральна обробка. 


Передача висотної позначки по похилих виробках тригонометричним 
нівелюванням. Організація і провадження робіт. Камеральна обробка. 


Передача висотної позначки по горизонтальних виробках. Документація. 
Вимоги технічної інструкції до допусків і точність при різних методах передачі 
висотної позначки. 


Підземні висотні опорні мережі 
Мета і призначення опорних висотних мереж. Способи створення. 


Геометричне нівелювання.  
Конструкція реперів і пікетів і їхнє закріплення в гірничих виробках. 







Провадження робіт. Камеральна обробка. 
Тригонометричне нівелювання. Провадження робіт. Камеральна обробка. 


Документація. Вимоги технічної інструкції до точності виконання робіт. 
Знімальні мережі 


Загальні положення. Класифікація. Схеми побудови. Закріплення пунктів. 
Способи кутових і лінійних вимірів. Документація. Математична обробка 
результатів вимірів і зрівнювання знімальних мереж. 


Особливості побудови знімальних мереж при комплексній механізації 
видобутку і транспортування корисної копалини. 


Передача висот і способи орієнтування знімальних мереж. 
Визначення висотних позначок пунктів знімальної мережі. Провадження 


робіт. Камеральна обробка. Документація. Допуски і точність. 
Вертикальна зйомка транспортних шляхів і конвеєрних установок у 


гірничих виробках. 
Розбивка пікетажу. Способи нівелювання. Вимір зазорів. Камеральна 


обробка вимірів. 
Побудова і поповнення профілю відкаточних шляхів. 
Зйомки транспортних шляхів профілографами. 
Допуски і точність. 


Знімальні роботи 
Основні положення. Об'єкти зйомок. Методи й організація зйомок. Прилади 


й устаткування при знімальних роботах: кутоміри, підвісні інструменти, 
рулетки, ультразвукові, фотограмметричні прилади, лазерні тахеометри, 
безрейкові далекоміри й ін. 


Зйомка підготовчих і нарізних виробок. Методика і терміни вимірів 
просування і перетинів підготовчих виробок. 


Зйомка усть і напрямків свердловин. 
Зйомка очисних виробок на вугільних родовищах. 
Особливості зйомки очисних виробок при розробці крутопадаючих пластів, 


рудних покладів, жил і комплексно-механізованих вибоїв. 
Зйомка підземних порожнеч (камер) і рудоспусків фотограмметричним 


способом, лазерним тахеометром. 
Особливості зйомок підземних порожнин при свердловинному вилужені 


солі і камер сховищ нафтопродуктів. 
Документація знімальних робіт. Камеральна обробка. Визначення кубатури 


вийнятого простору. 
Виміри залишків корисної копалини на складах, у бункерах. Визначення 


об'ємної маси корисної копалини і порожніх порід. Визначення видобутку 
корисної копалини. Допуски. Точність.  


Маркшейдерські роботи при проведенні гірничих виробок 
Загальні відомості. Проектна документація. Будівельні норми і правила. 


Вихідні дані для проведення виробок. 
Завдання напрямків у плані і по висоті горизонтальним, похилим і 


вертикальним гірничим виробкам. Контроль за проходкою виробок. Завдання 
напрямків криволінійним виробкам. Контроль за проектним ухилом виробки. 
Загальні поняття про проведення виробок зустрічними вибоями. Особливості 
маркшейдерських робіт при проходці горизонтальних, похилих виробок 







прохідницькими комбайнами й агрегатами. Маркшейдерські роботи при 
проходці виробок, що повстають. Світлові і лазерні покажчики напрямків. 


Склад і зміст маркшейдерської гірничої графічної документації 
Загальні відомості про маркшейдерську документацію. Первинна й 


обчислювальна документація. 
Загальні відомості про графічну документацію гірничих виробок: 


призначення креслень і їхня роль для безпечного ведення гірничих робіт, 
раціонального і комплексного використання корисних копалин, охорони надр і 
природи. Класифікація гірничої графічної документації за її змістом: плани 
поверхні, креслення гірничих виробок, проектні плани, схеми, паспорти й інші 
креслення. Основні, спеціальні й обмінні креслення. Номенклатура основних 
маркшейдерських креслень. Складання, поповнення і розмноження 
маркшейдерської документації. 


Поняття про маркшейдерські прозорі плани. Нові матеріали, застосовувані 
для складання маркшейдерських креслень.  


Цифрові технології складання і поповнення маркшейдерських креслень. 
Наочні маркшейдерські креслення і моделі. Їхнє призначення, види, методи 


виготовлення. 
Задачі, розв'язувані по маркшейдерських кресленнях. 
Збереження маркшейдерської документації. 
Гірничо-графічна документація вугільної шахти, рудної шахти, кар’єру 


(розрізу). 
Правила безпеки при знімальних роботах 


Правила безпеки при виконанні зйомок гірничих виробок. 
Міри охорони праці і правила безпеки при виробництві орієнтирно-


з’єднувальних зйомок. 
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ПЕРЕДМОВА 


 
І  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  


Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Пащенко Олександр Анатолійович, доцент кафедри техніки розвідки родовищ 
корисних копалин; 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 


тиражований та розповсюджений без дозволу Державного ВНЗ «НГУ». 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Державного ВНЗ 


«НГУ». 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів та молодших спеціалістів напряму 6.050301 Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


 
Стандарт поширюється на кафедри Державного ВНЗ «НГУ», що ведуть 


викладання нормативної дисципліни «Інформатика» бакалаврам з гірництва.  
Стандарт встановлює: 


– компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі ОПП 
молодшого спеціаліста з гірництва; 


– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 
компетенції; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 


3. Базові дисципліни 
Не має 


 
5. Дисципліни, що забезпечуються 


 







 4 


Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст: 


«Математика» 
«Прикладна механіка» 
«Термодинаміка» 
«Буріння свердловин на тверді корисні копалини» 
«Транспорт при геологорозвідувальних роботах» 
«Буріння свердловин на нафту та газ» 
«Буріння свердловин на воду» 
«Основи патентної справи» 
«Експлуатація бурового обладнання» 
«Комп’ютерні технології в бурінні» 
«Економіка» 
 


6. Обсяг дисципліни 
 


Загальний обсяг – 6 кредити ECTS  
Лекції – 21 академічні години. 
Лабораторні заняття – 35 академічних годин 
Самостійна робота –  152 академічні години 
 


7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Працювати з ПК згідно з санитарними 
нормами. 
Застосовувати комп’ютерну техніку 
згідно призначення. 
Використовувати компоненти ПК 
згідно їх призначення.  
Аналізувати варіанти збереження 
інформації. 
Збирати ПК 
Працювати з різноманітним 
периферійним обладнанням. 


Лекції 
1. ТБ при роботі з ПК 
Типи ЕОМ. Компоненти ЕОМ. 
Форм-фактори материнських 
плат. 
2. Компоненти системного блоку. 
Накопичувачі інформації. 
3. Відеокарти, звукові карти, 
мережеві карти, ТВ-тюнери, 
модеми. Збирання ПК. 
4. Маніпулятори. Монітори. Інше 
периферійне устаткування. 
5. Сканери, принтери, плотери, 
фото-, відео техніка. 


2 Працювати в ОС Windows. 
Налаштовувати ОС Windows під свої 
потреби. 
Працювати з програмним 
забезпеченням для ОС Windows. 


1. Операційні системи. Структура 
диска. Представлення інформації 
на диску. 
2. Програми для : сканування, 
роботи з документами, графіка, 
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Працювати з електронною 
документацією. 
Розробляти електронні презентації. 
Робити інженерні розрахунки. 


бухгалтерія, віруси / антивіруси, 
архівування, проектування. 
3. Пакет MS Office for Windows. 
Microsoft Word, PowerPoint, Excel, 
Access, Visio. 


3 Розбиратись у ситемному блоці 
Збірати комп'ютер 
Працювати з засобамивведення-виведення 
інформації 
Працювати в операційнійсистемі Windows. 
настроювати систему 
Працювати з дисками і файлами Windows 
Працювати з програмами під Windows  
Сканувати і розпізнавати текстиFineReader 
Створювати і редагувати документи Word 
Форматувати документи Word 
Подавати інформацію у табличній формі 
Word 
Створювати і редагувати графічні зображеня 
Word 
Створювати презентації у PowerPoint 
Настроювати нові робочі книги у Excel 
Використовувати функції робочого аркуша 
Excel 
Обчислювати математичні вирази у програмі 
Excel 
Будуватидіаграми у програмі Excel. 
редагувати діаграми та апроксімувати дані в 
програмі Excel 
Створювати і заповнювати таблиці 
постійними даними і формулами Excel 
Проводити інженерні розрахункизасобамі 
програми Excel 


Лабораторні заняття 
1. Компоненти ПК 
2. Компоненти системного блоку 
3. Материнські плати. роз'єми 
материнської плати 
4. Накопичувачі, відеокарти. 
5. Збірання комп'ютера 
6. Засоби введення-виведення 
інформації 
7. Сканер, принтер, плоттери 
8. Операційна система Windows. 
настройка системи 
9. Робота з дисками і файлами 
Windows 
10. Програми які працють під Windows  
11. Сканування і розпізнавання текстів 
FineReader 
12. Створення і редагування 
документів Word 
13. Форматування документа Word 
14. Подання інформації у табличній 
формі Word 
15. Створення і редагування графічних 
зображень Word 
16. Створення презентацій у 
PowerPoint 
17. Настройка нової робочої книги у 
Excel 
18. Використання функцій робочого 
аркуша Excel 
19. Обчислення математичних виразів 
у програмі Excel 
20. Побудова діаграм у програмі Excel. 
редагування діаграм та апроксімація 
даних в програмі Excel 
21. Створення і заповнення таблиці 
постійними даними і формулами Excel 
22. Проведення інженерного 
розрахунку засобамі програми Excel 


 
8. Індивідуальне завдання 


До екзамену допускаються студенти, які виконали лабораторні роботи та 
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індивідуальне завдання «Інженерний розрахунок на ЕОМ». Виконання 
індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій 13.11. 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 
♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 
рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 


9 Позначення фізичних величин 
 
Q −продуктивність; 
m−  маса; 
ρ – щільність;  
W− опір руху;  
υ  – швидкість руху;  


N – потужність; 
η – коефіцієнт корисної дії 
a −  прискорення;  
f – коефіцієнт тертя; 


 
10. Форма підсумкового контролю 


Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 
контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
інформаційним забезпеченням дисципліни – джерела 13.1 - 13.10. 


 
11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
12. Вимоги до засобів діагностики 


Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 
екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 
коефіцієнт засвоєння: 
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КЗ = N/P, 
де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ> 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ< 0,7. 
 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 


13. Рекомендована література 
1. Михаил Гук. Аппаратныесредства IBM PC. Серия: Энциклопедия. - 
Питер, 2000. - 816 с. 
2. Питер Нортон, Джон М. Гудмен. Внутренний мир 
персональныхкомпьютеров. - ДиаСофт, 1999. - 584 с. 
3. АлексейГинзбург, Марин Милчев, ЮрийСолоницын. 
Периферийныеустройства. Принтеры, сканеры, цифровыекамеры. Серия: 
Анатомия ПК. - Питер, 2001. - 448 с. 
4. Тимербулатов А. В. Windows XP для начинающих. - Питер, ДМК пресс, 
2004 г. - 384 с. 
5. О. А. Меженный. Microsoft Windows XP. Краткоеруководство. Серия: 
Краткоеруководство. Диалектика, 2006 г. - 224 с. 
6. ИванФролов. Энциклопедия Microsoft Office 2003. 
Новыйиздательскийдом, 2004 г. - 912 с. 
7. А. Косцов, В. Косцов. Word. Практическоеруководство. Мартин, 2004 г. - 
176 с. 
8. М. В. Спека. Microsoft PowerPoint 2003. Самоучитель. Серия: 
Самоучитель. Вильямс, 2004 г. - 368 с. 
9. В. Кузьмин. Microsoft Office Excel 2003: русскаяверсия. Учебный курс. 
Серия: Учебный курс. Питер, Издательскаягруппа BHV, 2005 г. - 464 стр. 
10. ВильямОрвис. EXCEL для ученых, инженеров, студентов: Пер. с англ. – 
К.: Юниор, 1999. – 528 с., ил. 
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11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика" 
для студентів спеціальності 6.090306 "Буріння". / Упорядн.: Пащенко О.А. – 
Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 64 с. 
 


14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення 


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 
 
 





		ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

		1. Галузь використання

		2. Нормативні посилання

		2.1. Закон України «Про вищу освіту».

		3. Базові дисципліни

		Не має

		5. Дисципліни, що забезпечуються

		10. Форма підсумкового контролю



		11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		12. Вимоги до засобів діагностики

		13. Рекомендована література

		14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.






  
 


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
 
 
 
 
 


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
"Гідромеханіка" 


 
 
 
 
 
 
 


освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
напряму 6.050301 Гірництво 


спеціальність – Буріння 
 
 


Чинний від   -  -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Видання    офіційне 
Дніпропетровськ 


НГУ 
2012   







ПЕРЕДМОВА 
 


1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО  
кафедрою гірничої механіки НГУ 
 
 
 


 
2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 
 
наказом ректора Національного гірничого університету  
від 30.08.2009 № 55 
 
 
 
 
3. УВЕДЕНО  
вперше 
 
 
 
 
4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ 
Чеберячко Іван  Михайлович, доц. кафедри гірничої механіки; 
Шворак Володимир Григорович, ас. кафедри гірничої механіки 
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дозволу Національного гірничого університету 







Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають 


підсумковому контролю. Модуль - це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з 
визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). 
Змістовий модуль - сукупність навчальних елементів, створена за ознакою 
відповідності певному навчальному об'єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора 
закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 
Гірництво і затверджується наказом ректора. 
 


1. Галузь використання 
Стандарт поширюється  на кафедри  НГУ, що здійснюють викладання 


нормативної дисципліни «Гідромеханіка» бакалаврам з гірництва. Стандарт 
встановлює: 


- компетенції, які має опанувати студент; 
- перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


- розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
- норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
- позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в 


навчальному матеріалі; 
- форму підсумкового контролю; 
-  відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 - 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 - 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 


напрямом 6.050502 Інженерна механіка. 
Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». 







3. Базові дисципліни 
 
13Ф   «Вища математика» 22П    «Електропостачання та 


електропривід» 
14Ф   «Фізика» 24П   «Термодинаміка» 
17П   «Теоретична механіка» 33П    «Безпека життєдіяльності» 
19П   «Теорія машин і механізмів» 34П    «Основи охорони праці» 
20П   «Опір матеріалів»  
 


4. Дисципліни, що забезпечуються гідромеханікою 
Згідно з ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр це: 
«Гідропривод гірничих машин» - спеціальність 6.050301, 6.050502; 
«Транспортні машини і комплекси гірничих і гірничо-збагачувальних 
підприємств» - спеціальність 6.050301, 6.050502; 
«Гірничі машини і комплекси для добування та збагачення корисних копалин» - 
спеціальність 6.050301, 6.050502; 
«Пневматичні установки гірничих підприємств» - спеціальності 6.050301; 
«Установки для кондиціонування повітря шахт» - спеціальності 6.050301; 
«Стаціонарні установки гірничих підприємств» - спеціальності 6.050301, 6.050502; 
«Гідротранспорт на гірничих підприємствах» - спеціальності 6.050301. 


 
5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 


 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
мо


ст
ій


на
 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


№1 


Будувати епюри 
абсолютного та 
надлишкового тисків 
на площинні та 
криволінійні поверхні. 
Визначати сили тиску 
рідини на стінки за 
величиною та 
напрямком, а також 
точку положення цих 
сил. 
Визначати об’ємні та 
масові витрати 
краплинної та 
газоподібної рідин в 


Лекції – 5 семестр, 9 чверть (1...8 тиждень).     
Аудиторні – 3 год. На тиждень 
Предмет гідравліки. Основні 
поняття та визначення. Рівняння 
Ейлера. Основне рівняння 
гідростатики 


3 


34 58 


Основи теорії плаваючих тіл. 
Закон Архімеда. Сила тиску на 
площинні та криволінійні 
поверхні 


3 


Рівняння нерозривності потоку 
рідини. Рівняння руху та балансу 
енергії Ейлера 


3 


Рівняння Бернуллі для ідеальної і 
реальної рідини 3 







трубопроводах 
постійного та змінного 
діаметрів. Розуміти 
теоретичні основи 
отримання рівняння 
Бернуллі, як закону 
збереження повної 
питомої енергії. 
Чітко розуміти різницю 
між моделями 
ідеальної та реальної 
рідин. 
З використанням 
рівнянь нерозривності 
та Бернуллі 
розраховувати 
кінематику та динаміку 
простих і складних 
трубопроводів. 


Рух рідини по простому та 
складному трубопроводам. 
Режими руху рідини. Основні 
критерії течії 


3 


Витік рідини через отвори та 
насадки 3 


Елементи теорії розмірності та 
подібності. Гідроудар 3 


Контрольна  модульна робота за 
розкладом занять (КМР): 8 
тиждень 


3 


Разом: 24 


№2 


Знати принцип дії та 
будову приладів для 
вимірювання тиску. 
Розв’язувати практичні 
задачі, що ґрунтуються 
на рівняннях 
постійності масових та 
об’ємних витрат. 


Практичні заняття – 5 семестр, 9 чверть (1...8 
тиждень).     Аудиторні:   2 год. На тиждень 
Вивчення приборів та методів 
визначення тиску 2 


34 50 


Дослідження ОРГ та рівняння 
нерозривності 2 


Експериментальне дослідження 
рівняння Бернуллі 2 


Експериментальне дослідження 
місцевих опорів 4 


Розрахунок простих та складних 
трубопроводів 4 


Модульний контроль – захист 
практичного модуля за 
розкладом занять: 8 тиждень 


2 


Разом: 16 
  Разом по дисципліні: 40 68 108 
  Частка навантаження  0,44  
 


 
 
 
 
 
 







6.  Позначення фізичних величин 
 
M - масова подача турбомашини; 
G - вагова подача турбомашини; 
Q - об’ємні втрати потоку рідини; 
H - напір, висота; 
p - тиск; 
ρ - густина; 
g - прискорення вільного падіння; 
V - середня швидкість струменю; 
N - потужність; 


η - коефіцієнт корисної дії; 
λ - коефіцієнт гідравлічного тертя; 
ξ - коефіцієнт місцевого гідравлічного 
опору; 
m - маса вантажу; 
d - діаметр трубопровода; 
а - прискорення; 
F – сила, рушійне зусилля. 


 
 


7.  Форма підсумкового контролю 
Нормативна форма підсумкового контролю - екзамен. Підсумковий контроль 
здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх 
модульних контролів. 
Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 
Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваженого 
балу за результатами всіх модульних контролів. 
 


8.  Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 


9.  Рекомендована література 
1. Коваль В.П. Гидропривід гірничих машин. – М.: Недра, 1967. – 387 с. 
2. Гейер В.Г. та ін. Гідравліка і гідропривід. – М.: Недра, 1970. 
3. Башта Т.М. та ін. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід. – М.: 
Машинобудування, 1970. 
4. Башта Т.М. Машинобудівна гідравліка. Довідковий посібник. – М.: 
„Машгіз”, 1963. 
5. Ковалевський В.Ф., Желєзняков Н.Т., Бейлін Ю.Е. Довідник по 
гідроприводам гірничих машин. – М.: Недра, 1973. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального 


закладу. 
Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який склада-


ється вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми. 
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсум-


ковому контролю. Дисципліна включає лекційний та практичний модулі як су-
купність змістових модулів, що реалізується відповідними видами навчальних 
занять з визначеними цілями. Змістовий модуль – сукупність навчальних еле-
ментів, що поєднана за ознакою відповідності певним галузям права, що подані 
в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП). 
 Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закрі-
плена для викладання дисципліни. 
 Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів і затверджується наказом 
ректора. 
 


1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання вибірко-


вої дисципліни «Правознавство» бакалаврам всіх напрямів. 
Стандарт встановлює: 
- компетенції, що має опанувати студент; 
- перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елемен-


ти), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


- розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
- норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
- форму підсумкового контролю; 
- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 


Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випуск-
ників навчальних закладів. 


 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ. 
2.2. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 


003:2005 (чинний від 01.04.2006 р.). 
2.3. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної 


діяльності» ДК 009:2005 (чинний від 01.04.2006 р.). 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 


«Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих на-
вчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». 


2.5. Указ Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 «Про На-
ціональну програму правової освіти населення». 







5 


 


3. Базові дисципліни 
«Філософія» 
«Логіка» 
«Історія України» 
 
4. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 
 


М
од


ул
і 


Компетенції   
(з використанням матеріалу 
модуля студент повинен умі-


ти) 


Змістові модулі Розподіл часу 


А
уд


ит
ор


ни
й 


С
ам


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 


№1 - застосовувати джерела основних 
галузей українського законодавства; 
- розподіляти правопорушення; 
- діагностувати систему центральних 
органів державної виконавчої влади 
України; 
- аналізувати види, зміст і сторони у 
правовідносинах 


 


Лекції - Аудиторні - 2 години на тиждень 
1. Теорія держави і 
права. Конституційне 
право і процес. 


2 22 42 


2. Адміністративне 
право і процес. 


2 


3. Цивільне право і 
процес. 


2 


4. Господарське право 
і процес. 


2 


5. Трудове і соціальне 
право. 


2 


6. Житлове і сімейне 
право. 


2 


7. Кримінальне право 
і процес. 


2   


8. Основи права (за 
напрямом підготов-
ки). 


2 


Модульний контроль 
- лекційна контрольна 
робота 


4 


Разом: 20   
№2 - аналізувати розгляд справ про адміні-


стративне правопорушення; 
 -здійснювати порядок і умови укла-
дання цивільних договорів; 
- здійснювати порядок прийняття на 
роботу і звільнення з роботи; 
- характеризувати види злочинів 
 


Практичні заняття - Аудиторні - 1 година на 
тиждень 
1. Адміністративне 
законодавство . 2 20 


 
30 


2. Цивільне законо-
давство. 


2 


3. Трудове законодав-
ство. 


2 


4. Кримінальне зако- 2 
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нодавство. 
Модульний контроль 
- захист практичного 
модуля за розкладом 
занять 


2 


Разом: 10 


  Разом по дисципліні 30 42 72 
Частка навантаження 42 58 100 


 


Перелік тем лекції № 8 “Основи права (за напрямом підготовки)” 
для наступних галузей знань: 


 


№ Галузь знань Тема лекції 


1. Інформаційна безпека Комп’ютерне та інформаційне пра-
во. Основи кримінального права і 
процесу. 


2. Природничі науки  Екологічне право. Гірниче та геоло-
гічне право. Гемологічне право. 


3. Системні науки та кібернетика Комп’ютерне та інформаційне право 


4. Інформатика та обчислювальна 
техніка 


Комп’ютерне та інформаційне право 


5. Автоматика та управління Комп’ютерне та інформаційне право 


6. Розробка корисних копалин Гірниче та геологічне право 


7. Машинобудування та матеріало-
обробка 


Енергетичне право 


8. Електротехніка та електромеха-
ніка 


Енергетичне право 


9. Радіотехніка та радіоелектронні 
апарати 


Комп’ютерне та інформаційне право 


10. Метрологія, вимірювальна техні-
ка та інформаційно-вимірювальні 
технології 


Комп’ютерне та інформаційне право 


11. Будівництво та архітектура Будівельне право 


12. Транспорт і транспортна інфра-
структура 


Транспортне право 
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13. Геодезія та землеустрій Земельне право 


14. Економіка та підприємництво Економічне право. Міжнародн еко-
номічне право. Банківське право. 
Фінансове право. Податкове право. 
Право власності. 


15. Менеджмент та адміністрування Трудове право. Адміністративне 
право і процес. Міжнародне право. 
Міжнародне приватне право. 


16. Філологія Основи міжнародного права 


 
5. Індивідуальне завдання 
До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання 


«Актуальні проблеми правового регулювання відносин (за напрямом підготов-
ки)». 


Виконання індивідуального завдання здійснюється відповідно до методич-
них рекомендацій, наведених у п.9. 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


• правильність рішень; 
• грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
• оформлення відповідно до чинних стандартів; 
• наявність посилань на джерела інформації; 
• самостійність виконання (діагностується під час захисту). 


 
 


6. Форма підсумкового контролю 
Нормативна форма підсумкового контролю - залік. Підсумковий контроль 


здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріа-
лу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних конт-
ролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
балу результатів усіх модульних контролів. 


 
7. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-


ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. - Дніпропетровськ: Національ-
ний гірничий університет, 2005. - 138 с.». 
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Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 


 
8. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення залі-


ку мають бути подані у вигляді тестових завдань та ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через ко-


ефіцієнт засвоєння: 
К3 = N/Р, 


де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді); 
Р - загальна кількість визначених істотних операцій. 


Критерії отримання заліку: 
 
«зараховано» 
«не зараховано» 


К3 = 0.7...1,0; 
К3 < 0,7. 


 
9. Рекомендована література 
9.1. Навчальні та нормативні видання: 


1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28.06.1996р. (із змінами та доповненнями). – К.: Атіка, 2006. – 64 с. 


2. Правознавство: Підручник /За відп. ред. О.В. Дзери. – 10-е вид., перероб. і 
допов. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 848 с. 


3. Правознавство: навч. посіб. /В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Р.О. Стефанчук 
та ін.; за ред. Р.І. Кондратьєва. – К.: Вид. Дім ‘Ін Юре”, 2008. – 488 с. 


4. Основи держави і права України: Підручник /За ред. проф. В.Л Ортинсько-
го, проф. В.К. Грищука, М.А. Мацька. – К.: Знання, 2008. – 583с. 


5. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової лі-
тератури, 2007 – 328 с. 


Для пошуку нормативно-правових актів законодавчої бази України слід 
звертатися на сайт www.rada.gov.ua або користуватися послугами системи ін-
формаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН. 


 
9.2. Методичні видання: 
Методичні рекомендації з виконання індивідуального завдання з вибірко-


вої дисципліни «Правознавство» // Укл. Р.С. Кірін, С.В. Кострюков. - 
Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. - 18 с. 
 


10. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-


безпечення несе завідувач кафедри. 



http://www.rada.gov.ua/
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Вступ 
 


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального закладу. 
Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається вищим 


закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми  
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. 


Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами 
навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). 
Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців 
(ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою «Економіки підприємства», яка наказом 
ректора закріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів напряму гірництво і затверджується наказом 
ректора. 


 
1. Галузь використання стандарту 


 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викладання дисципліни 
«Основи підприємницької діяльності» бакалаврам напряму 6.050301 гірництво 


Стандарт встановлює: 
– перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної компетенції 


фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). Похідні компетенції - є 
навчальними цілями дисципліни;  


– склад змістових модулів, що забезпечують набуття похідних компетенцій (реалізацію 
навчальних цілей дисципліни);  


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння змістових модулів; 
– рівень засвоєння, що необхідний та достатній для набуття компетенцій;  
– форми діагностики рівня сформованості компетенцій за дисципліною; 
– вимоги до засобів діагностики;  
– критерії оцінювання якості підготовки; 
– склад і зміст методичного забезпечення навчальної дисципліни; 
– порядок внесення змін та доповнень; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт використовується для:  
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 
- внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 
- процедур ліцензування та акредитації напряму підготовки. 


 
2. Нормативні посилання 


 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та молодших 


спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про організацію 


вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. 


Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 







3. Базові дисципліни 
Економічна теорія, 
дисципліни геологічної та технологічної спрямованості. 
 


4. Дисципліни, що забезпечуються 
 


Забезпечуються наступні дисципліни ОПП освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.050301 гірництво: 


"Економіка галузі" 
"Розробка кошторисної документації" 
"Економіка природокористування" 
"Менеджмент" 
 


5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 3 кредити ECTS (108 академічна година). 
Лекції – 16 академічних годин. 
Практичні заняття  - 16 академічних годин. 
Самостійна робота – 68 академічних годин. 
Модульний контроль – 8 академічні години. 


 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля студент 


повинен уміти)  


Змістові модулі 


№ 1 Визначати показники 
економічної оцінки 
практичних рішень. 
 
Приймати оптимальні 
рішення та оцінювати 
результати діяльності 
підприємницьких структур. 
 
Розраховувати техніко-
економічні показники та 
розв’язувати задачі в галузі 
використання матеріальних і 
трудових ресурсів, в галузі 
бізнес-планування, 
управління 


Лекції 
 
Сутність підприємництва 
Сфера підприємництва 
Організаційно-правова форма підприємництва 
Ринок 
Товар 
Реклама 
Організація та організаційна структура 
Керівництво колективом 
 
Практичні заняття 
Рішення практичних вправ щодо управління ресурсами 
підприємства 


 
7. Індивідуальне завдання 


 
До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання «Реферат з основ 


підприємницької діяльності».  
Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального 


завдання: 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладення матеріалу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  


 







8. Форма підсумкового контролю 
 


Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль 
здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів.  


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу 
результатів усіх модульних контролів. 
 


9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
 


Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному 
обсязі. 


Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного 
гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді 
типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-
методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 


 
Компетенції фахівця, що наведені в таблиці розділу 6 даного стандарту, є інформаційною 


базою для формування засобів діагностики. Узагальнені завдання формується в контексті 
«похідна компетенція фахівця – узагальнене завдання». Узагальнені завдання повинні бути 
доступні для студентів протягом усього періоду підготовки. 


Діагностика рівня сформованості похідних компетенцій здійснюється за допомогою 
конкретизованих завдань із чисельною або іншою конкретизацією вихідних даних, що 
створюються трансформацією узагальнених завдань наведених в програмі навчальної 
дисципліни. 


Для оцінювання якості виконання конкретизованого завдання використовуються еталони 
рішень - зразки правильного й повного рішення. Еталоном може бути певний матеріал із 
фахових джерел (з відповідним посиланням), що містить алгоритми та приклади рішень. 


Зміст завдань необхідно орієнтувати на діагностику рівня сформованості компетенцій 
студента та націлити на контроль ступеню досягнення цілей. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 
засвоєння: 


КЗ = N : P, 
де        N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність 
студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 


прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних 


стандартів. 







11. Рекомендована література 
 


1. Варналіп 3. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: 
Знання-Прес, 2003. — 286 с. 
2. Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швапка Л. А. Підприємництво: основи, особливості, 
механізми: Навч. посіб. — Л: 2010. — 370 с. 
3. Климко О. Ковалко А. Власна справа: Навч.-метод. посіб. — К.: Юніверс, 2009. — 108 с. 
4. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб. / Л. I. 
Воротіна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк; За ред. Л. I. Воротіна. — 3-тє вид., 
доп. і переробл. — К., 2004. — 308 с. 
5. Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. I. Основи підприємницької діяльності: 
Посібник. — К.: Академія, 2011. — 280 с. 
6. Организация предпринимательства / 3. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, А. П. Платонов и 
др. — М.: Маркетинг 2001. — 250 с. 
7. Розвиток підприємництва в Україні / П. Гайдуцький та ін. — К.: Нора-Друк, 2003. — 
248 с. 
8. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: Довідник. — К.: Знання-Прес, 10 — 380 с. 
9. Щекин Г. В. Управление бизнесом. — К.: МАУП, 2010. — 258 с. 
10. Якщо вирішив стати підприємцем: Довідник підприємця-початківця / М. В. 


Підмогильний, О. В. Шлепнін, В. М. Путій та ін. — К., 2003. — 250 с. 
 


 
12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення 
 


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе 
завідувач кафедри. 
 


 





		ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

		Зміст



		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і 
розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету 


 
 







Вступ 
 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який складається 


на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають підсумко-


вому контролю. Модуль - це задокументована сукупність змістових модулів, що реа-
лізується за допомогою певних видів навчальних занять з визначеними цілями (лек-
ції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль - сукупність на-
вчальних елементів, створена за ознакою відповідності певному навчальному об'єкто-
ві та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріп-
лена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освіт-
ньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 “Гірницт-
во.Буріння ”  і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викла-


дання навчальної дисципліни. 
Стандарт встановлює: 
♦ перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


♦ розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
♦ норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
♦ рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавра з інженерної механіки за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 


♦ відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
 
2 Нормативні посилання 


 
У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи: 
- НДУ 01-2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої 


освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти та внесення змін до них, а 
також здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення; 


- ГСВОУ 0903 ОПП-02 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-
професійна програма підготовки; 


-  Закон України "Про освіту" від 25 березня 1996 р. № 100/96-ВР. 
- Наказ Міносвіти України від 02 червня 1993 р. № 161 "Про затвердження 


положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах". 







- Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. 
Навчальний посібник. ВВП "Компас", К. 1997 - 64 с. 


- Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 
2002/2003 навчальному році // МОН України. Лист № 1/9 – 304 від 17.06. 2002 р. 


- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 "Про за-
твердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)". 


- Наказ Міносвіти України від 04.03.1998 р. № 86 "Про введення в дію "По-
ложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та про нормативне і 
навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою". 


- Рішення Колегії Міносвіти України від 23 квітня 1997 р. (протокол № 7/6 – 
18) "Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України". 


- Методичні рекомендації щодо розробки навчального плану вищих навча-
льних закладів II, III  і  IV рівнів акредитації (укладачі: Панасевич Д.Б., Грачова 
Л.І., Солоденко А.К., Черненко В.С.). Науково-методичний центр вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України. Київ, 1999 - 12 с. 


- Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002р. № 2984 -ІІІ. 
-  Закон України «Про вищу освіту». 
-  ДК 003 - 95 Державний класифікатор професій. 
-  ДК 009 - 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
- Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за на-


прямом 6.050301 “Гірництво. Буріння ”. 
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1067 від 09.11.2010. «Перелік на-


прямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих на-
вчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». 


 
 


3. Базові дисципліни 
 


Математика за програмою середньої школи 
 
4.Дисципліни, що забезпечуються курсом «вища математика» 
 


Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціа-
ліст”: 


Всі науково-технічні дисципліни - напряму 6.050301 “Гірництво. Буріння ”. 
 


 
 
 
 
 
 
 
5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 
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Лекції - 1 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень).             Аудиторні – 2 години на тиждень 
 
 
1 


Студент повинен знати осно-
ви алгебри матріц, теоретич-
ні аспекти розрахунку визна-
чників та визначення щодо 
сумісності систем лінійних 
рівнянь. Студент повинен 
вміти виконувати дій з мат-
рицями, знаходити значення 
визначників та використову-
вати ці вміння при 
розв’язуванні систем ліній-
них рівнянь 


Лінійна алгебра 
Тема 1. Визначники, дії 
над ними. 
Тема 2.  Матриці, дії над 
ними. 
Тема 3. Системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь. 


16 17.75 33.75 


Студент повинен знати що 
таке вектори та вміти вико-
нувати арифметичні дій з 
ними. Знати що таке скаляр-
ний, векторний  та змішаний 
добуток векторів, вміти ви-
користовувати ці знання для 
розв’язування задач.  


Векторна алгебра 
Тема 1. Загальні поняття 
векторної алгебри. 
Тема 2. Добутки векторів 
та їх застосування. 


Студент повинен застосову-
вати одержані раніш знання з 
лінійної та векторної алгебри 
для розв’язування задач ана-
літичної геометрії у просторі 
та на площині.  
Знати рівняння площини та 
прямої у просторі, та прямої 
на площині. Також знати 
властивості кривих другого 
порядку та вміти будувати 
їхні графіки. 


Аналітична геометрія у 
просторі 
Тема 1. Площина у прос-
торі. 
Тема 2. Пряма у просторі. 
Тема 3. Взаємне розмі-
щення площини і прямої у 
просторі. 
Аналітична геометрія на 
площині 
Тема 1. Пряма на площи-
ні. 
Тема 2. Криві другого по-
рядку. 
Тема 3. Поняття полярної 
системи координат. 
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Лекції - 1 семестр, 2 чверть (1-8 тиждень).        Аудиторні – 2 години на тиждень 
2 Студент повинен знати та 


вмити будувати графіки еле-
ментарних функцій. Знати 
поняття границі послідовнос-
ті та функції. Знати граніці 
співвідношення бесконечно 
малих та бесконечно великих 
величин. Знать першу та дру-
гу важливі границі та вмити 
їх використовувати при обчи-
сленні границь. Знати типи 
розривів функції та їхню кла-
сифікацію. 


Вступ до математичного 
аналізу функції однієї 
змінної 
Тема 1. Функції однієї 
змінної, їх грфки. 
Тема 2. Теорія границь. 
Тема 3. Неперервність 
функції. 


16 17.75 33.75 


Студент повинен знати та 
вмити знаходити похідні фу-
нкцій однієї змінної. Здійс-
нювати повне дослідження 
функцій. Знати та використо-
вувати механічні та геомет-
ричні застосування похідної. 


Диференціальне числення 
функції однієї змінної 
Тема 1. Диференціювання 
функцій. 
Тема 2. Застосування по-
хідної. 
Тема 3. Повне досліджен-
ня функцій. 
Тема 4. Диференціал. Ін-
варіантність форми дифе-
ренціала.  


   


  Модульний контроль лекційного матеріалу: 8 
тиждень 


Лекції - 2 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на тиждень 
3 Студент повинен знати осно-


вні властивості невизначено-
го інтегралу та вмити вико-
ристовувати основні методи 
інтегрування. 
Студент повинен знати гео-
метричні, фізичні та механіч-
ні застосування визначених 
інтегралів. Вміти 


Інтегральне числення фу-
нкції однієї змінної 
Тема 1. Невизначений ін-
теграл. 
Тема 2. Визначений інте-
грал. 
Тема 3. Геометричні за-
стосування визначених 
інтеградів. 


18 17.75 35.75 
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розв’язувати інтеграли з не-
скінченними межами. 


Тема 4. Фізичні застосу-
вання визначених інтег-
ралів. 
Тема 5. Інтеграли з не-
скінченними межами. 


Лекції - 2 семестр, 2 чверть (1-10 тиждень). Аудиторні – 2 години на тиждень 
4 
 


Студент повинен знати та 
вмити знаходити частинні 
похідні та екстремум функції 
багатьох змінних.  
Знати та вміти будувати по-
верхні другого порядку. 
Знати основні елементи тео-
рії скалярного полю.  
 
 
 
 
 
 
Студент повинен знати що 
таке  комплексні числа, їх 
форми запису  та основні ал-
гебраїчні дії з ними. 


Диференціальне числення 
функції кількох змінних 
Тема 1. Функції кількох 
змінних. 
Тема 2. Поверхні другого 
порядку. 
Тема3 . Частинні похідні і 
диференціали. 
Тема 4. Похідна за на-
прямом. Градієнт. 
Тема 5. Екстремум функ-
ції двох змінних. 
Комплексні числа 
Тема 1. Алгебраїчна, три-
гонометрична та показни-
кова форми запису ком-
плексних чисел. 
Тема 2. Основні алгебраї-
чні дії з комплексними 
числами.    


20 17.75 37.75 


 Модульний контроль лекційного матеріалу: 10 
тиждень 


 Лекції - 3 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на тиждень 
5 Студент повинен вмити 


розв’язувати звичайні дифе-
ренціальні рівняння та вико-
ристовувати їх у деяких зада-
чах фізики. Теоретичної ме-
ханіки та опіру матеріалів. 


Звичайні диференціальні 
рівняння  
Тема 1. Існування та єд-
ність розв’язку задачі 
Коші. Рівняння з відокре-
млюваними змінними. 
Однорідні рівняння. Лі-
нійні рівняння та рівнян-


16 17.75 33.75 
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ня Бернуллі. 
Тема 2.  Диференційні рі-
вняння вищих порядків, 
що дозволяють зниження 
порядку. 
Тема 3.  Лінійні рівняння 
вищих порядків 
Тема 4.  Рішення деяких 
задач фізики. 
Тема 5.  Системи лінійних 
диференційних рівнянь з 
постійними коефіцієнта-
ми.  


 Лекції - 3 семестр, 2 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на тиждень 
6 Студент повинен знати осно-


вні властивості подвійного 
інтегралу. Вміти обчислюва-
ти подвійний інтеграл в дека-
ртових прямокутних та в по-
лярних координатах. Вмити 
застосовувати подвійний ін-
теграл при розв’язуванні гео-
метричних та фізичних задач. 
 
Студент повинен знати осно-
вні властивості криволіній-
них інтегралів І та ІІ роду. 
Знати зв'язок між ними, та 
знати зв'язок між криволіній-
ним інтегралом по замкнено-
му контуру та подвійним ін-
тегралом (формула Грина) 
 
 
 
 
Студент повинен знати озна-
чення скалярного та вектор-


Подвійний інтеграл 
Тема 1. Означення по-
двійного інтегралу, умови 
його існування та власти-
вості. 
Тема 2. Обчислення по-
двійного інтеграла в де-
картових прямокутних 
координатах. 
Тема 3. Обчислення по-
двійного інтеграла в по-
лярних координатах. 
Тема 4. Геометричні та 
фізичні застосування по-
двійного інтеграла. 
Тема 5. Потрійний інтег-
рал. 
Криволінійні інтеграли 
Тема 1. Криволінійні ін-
теграли по довжині дуги. 
Тема 2. Криволінійний 
інтеграл по координатах. 
Теорія поля 
Тема 1. Скалярне поле та 


16 17.75 33.75 
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ного поля, зв’язок між ними, 
іхні основні характеристики. 
 
 


його характеристики. 
Тема 2. Векторне поле та 
його характеристики. 


 Іспит. Модульний контроль лекційного матеріалу: 8 тиждень  
 Лекції - 4 семестр, 1 чверть (1-10 тиждень). Аудиторні – 2 години на тиждень 
7 Студент повинен знати осно-


вні властивості числових ря-
дів. Ознаки їх збіжності. 
Вмити знаходити  
інтервал та радіус збіжності 
степеневого ряду. Розклади 
елементарні функції в ряд 
Тейлора та Маклорена. Вико-
ристовувати розкладання фу-
нкцій в степеневий ряд для 
наближених обчислень, об-
числень визначних інтегралів 
та інтегрування диференцій-
них рівнянь. 
Знати Основні поняття, влас-
тивості та умови збіжності 
рядів Фур’є. 
 


Числові ряди 
Тема 1. Основні поняття 
та означення. 
Тема 2. Достатні ознаки 
збіжності. 
Тема 3. Знакозмінні ряди. 
Степеневі ряди 
Тема 1. Функціональний 
ряд. Область збіжності. 
Тема 2. Степеневі ряди. 
Інтервал та радіус збіж-
ності, їх визначення. 
Тема 3. Ряди Тейлора та 
Маклорена. Розклад ос-
новних елементарних фу-
нкцій в ряд Маклорена. 
Тема 4. Наближене обчи-
слення визначних інтег-
ралів та інтегрування ди-
ференційних рівнянь. 
Ряди Фур’є 
Тема 1. Основні поняття, 
збіжність рядів Фур’є. 
Тема 2. Ряди Фур’є для 
парних  
і непарних функцій. 
Тема 3. Ряди Фур’є для 
функцій з довільним пе-
ріодом. 


20 17.75 37.75 


  Модульний контроль лекційного матеріалу: 8 
тиждень 
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Лекції - 4 семестр, 2 чверть (1-10 тиждень). Аудиторні – 2 години на тиждень 
8 Студент повинен знати осно-


вні визначення та  теоремі 
теорій ймовірностей, харак-
теристики випадкової вели-
чини та основні закони її ро-
зподілу. Вміти використову-
вати свої знання при 
розв’язуванні задач матема-
тичної статистики. 


Елементи теорій ймовір-
ностей 
Тема 1. Класифікація по-
дій. Класичне означення 
імовірності. Частота. 
Тема 2.  Алгебра подій. 
Тема 3. Біноміальний ро-
зподіл ймовірностей. 
Тема 4. Випадкові вели-
чини і розподіл ймовірно-
стей. 
Тема 5. Числові характе-
ристики випадкової вели-
чини. 
Тема 6. Деякі закони роз-
поділу, що використову-
ються гіпотез. 
Тема 6. Кореляційна за-
лежність випадкових ве-
личин. Регресія. Лінійна 
кореляція в математичній 
статистиці 


20 17.75 37.75 


Іспит. Модульний контроль лекційного матеріалу: 10 тиждень 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 


Практичні заняття - 1 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на ти-
ждень 


 
 
1 


Студент повинен вміти вико-
нувати дій з матрицями, зна-
ходити значення визначників 
та використовувати ці вміння 
при розв’язуванні систем лі-
нійних рівнянь 


Лінійна алгебра 
Тема 1. Визначники, дії 
над ними. 
Тема 2.  Матриці, дії над 
ними. 
Тема 3. Системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь. 


16 17.75 33.75 


Студент повинен знати що 
таке вектори та вміти вико-
нувати арифметичні дій з ни-


Векторна алгебра 
Тема 1. Загальні поняття 
векторної алгебри. 
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ми.  Тема 2. Добутки векторів 
та їх застосування. 
 


Студент повинен застосову-
вати одержані раніш знання з 
лінійної та векторної алгебри 
для розв’язування задач ана-
літичної геометрії у просторі 
та на площині.  


Аналітична геометрія  
Тема 1. Площина у прос-
торі. 
Тема 2. Пряма у просторі. 
Тема 3. Взаємне розмі-
щення площини і прямої 
у просторі.  
Тема 4. Пряма на площи-
ні. 
Тема 5. Криві другого по-
рядку. 
Тема 6. Поняття полярної 
системи координат. 


Модульний контроль практичного матеріалу: 8 тиждень 
Практичні заняття - 1 семестр, 2 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на ти-
ждень 
2 Студент повинен знати та 


вмити будувати графіки еле-
ментарних функцій. Вмити 
обчисляти границі.  


Вступ до математичного 
аналізу функції однієї 
змінної 
Тема 1. Функції однієї 
змінної, їх графіки. 
Тема 2. Теорія границь. 
Тема 3. Неперервність 
функції. 
 


16 17.75 33.75 


Студент повинен вмити зна-
ходити похідні функцій одні-
єї змінної. Здійснювати повне 
дослідження функцій. Знати 
та використовувати механічні 
та геометричні застосування 
похідної. 


Диференціальне числення 
функції однієї змінної 
Тема 1. Диференціювання 
функцій. 
Тема 2. Застосування по-
хідної. 
Тема 3. Повне досліджен-
ня функцій. 
Тема 4. Диференціал. Ін-
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варіантність форми дифе-
ренціала. 
 


Модульний контроль практичного матеріалу: 8 тиждень 
 
Практичні заняття - 2 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на ти-
ждень 
3 Студент знати та вмити вико-


ристовувати основні методи 
інтегрування.  


Інтегральне числення фу-
нкції однієї змінної 
Тема 1. Невизначений ін-
теграл. 
Тема 2. Основні методи 
інтегрування: замена 
змінної та часткамі.  Інте-
грування раціональних 
дробів;  інтеграли від де-
яких ірраціональних та 
тригонометричних функ-
цій 
 


16 17.75 33.75 


Студент повинен вмити 
розв’язувати  геометричні, 
фізичні та механічні задачі із 
застосуванням визначених 
інтегралів. Вміти 
розв’язувати інтеграли з не-
скінченними межами. 


Тема 3. Визначений інте-
грал. 
Тема 4. Геометричні за-
стосування визначених 
інтегралів. 
Тема 5. Фізичні застосу-
вання визначених інтег-
ралів. 
Тема 6. Інтеграли з не-
скінченними межами. 


Модульний контроль практичного матеріалу: 8 тиждень 
Практичні заняття - 2 семестр, 2 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на 
тиждень 
4 
 


Студент повинен знати та 
вмити знаходити частинні 
похідні та екстремум функції 
багатьох змінних. 


Функції багатьох змінних 
Тема 1. Функції багатьох 
змінних. Частинні похід-
ні. Екстремум. 


16 17.75 33.75 
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Знати основні елементи тео-
рії скалярного полю. 
Студент повинен вмити ви-
конувати основні алгебраїчні 
дії із комплексними числами. 


Тема 2.Скалярне поле. 
Поверхні рівня. Похідна 
за напрямком. Градієнт  
Комплексні числа 
Тема 1. Алгебраїчна, три-
гонометрична та показни-
кова форми запису ком-
плексних чисел. 
Тема 2. Основні алгебраї-
чні дії з комплексними 
числами.  


Модульний контроль практичного матеріалу: 8 тиждень 
Практичні заняття - 3 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на ти-
ждень 


5 Студент повинен вмити 
розв’язувати звичайні ди-
ференціальні рівняння та 
використовувати їх у деяких 
задачах фізики, теоретичної 
механіки та опіру матеріа-
лів. 


Звичайні диференціальні 
рівняння  
Тема 1. Існування та єд-
ність розв’язку задачі 
Коші. Рівняння з відокре-
млюваними змінними. 
Однорідні рівняння. Лі-
нійні рівняння та рівнян-
ня Бернуллі. 
Тема 2.  Диференційні рі-
вняння вищих порядків, 
що дозволяють зниження 
порядку. 
Тема 3.  Лінійні рівняння 
вищих порядків 
Тема 4.  Рішення деяких 
задач фізики. 
Тема 5.  Системи лінійних 
диференційних рівнянь з 
постійними коефіцієнта-
ми.  
 


16 17.75 33.75 


Модульний контроль практичного матеріалу: 8 тиждень 
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Практичні заняття - 3 семестр, 2 чверть (1-8 тиждень). Аудиторні – 2 години на ти-
ждень 


6 Студент повинен вміти об-
числювати подвійний інтег-
рал у декартових прямокут-
них та в полярних коорди-
натах. Вмити застосовувати 
подвійний інтеграл при 
розв’язуванні геометричних 
та фізичних задач. 
Студент повинен вмити 
розв’язувати завдання з ро-
зрахунку криволінійних ін-
тегралів І та ІІ роду.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студент повинен знати 
означення скалярного та ве-
кторного поля, зв’язок між 
ними, обчислювати основні 
характеристики. 


Кратни інтеграли 
Тема 1. Означення по-
двійного інтегралу, умови 
його існування та власти-
вості. 
Тема 2. Обчислення по-
двійного інтеграла в де-
картових прямокутних 
координатах. 
Тема 3. Обчислення по-
двійного інтеграла в по-
лярних координатах. 
Тема 4. Геометричні та 
фізичні застосування по-
двійного інтеграла. 
Тема 5. Потрійний інтег-
рал. 
Криволінійні інтеграли 
Тема 1. Криволінійні ін-
теграли по довжині дуги. 
Тема 2. Криволінійний 
інтеграл по координатах. 
Теорія поля 
Тема 1. Скалярне поле та 
його характеристики. 
Тема 2. Векторне поле та 
його характеристики. 
 


16 17.75 33.75 


Модульний контроль практичного матеріалу: 8 тиждень 
Практичні заняття - 4 семестр, 1 чверть (1-10 тиждень). Аудиторні – 2 години на 


тиждень 
7 Студент вмити знаходити  


інтервал та радіус збіжності 
степеневого ряду. Розкладу-
вати елементарні функції в 
ряд Тейлора та Маклорена. 


Числові ряди 
Тема 1. Основні поняття 
та означення. 
Тема 2. Достатні ознаки 
збіжності. 


20 17.75 37.75 
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Використовувати розкладан-
ня функцій в степеневий ряд 
для наближених обчислень, 
обчислень визначних інтег-
ралів та інтегрування дифе-
ренційних рівнянь. 
Знати Основні поняття, влас-
тивості та умови збіжності 
рядів Фур’є. 
 


Тема 3. Знакозмінні ряди. 
Степеневі ряди 
Тема 1. Функціональний 
ряд. Область збіжності. 
Тема 2. Степеневі ряди. 
Інтервал та радіус збіжно-
сті, їх визначення. 
Тема 3. Ряди Тейлора та 
Маклорена. Розклад осно-
вних елементарних функ-
цій в ряд Маклорена. 
Тема 4. Наближене обчи-
слення визначних інтегра-
лів та інтегрування дифе-
ренційних рівнянь. 
Ряди Фур’є 
Тема 1. Основні поняття, 
збіжність рядів Фур’є. 
Тема 2. Ряди Фур’є для 
парних  
і непарних функцій. 
Тема 3. Ряди Фур’є для 
функцій з довільним пері-
одом. 


Модульний контроль практичного матеріалу: 10 тиждень 
Практичні заняття - 4 семестр, 2 чверть (1- 10 тиждень). Аудиторні – 2 години на 
тиждень 


8 Студент повинен знати ос-
новні визначення та  теоре-
мі теорій ймовірностей, ха-
рактеристики випадкової 
величини та основні закони 
її розподілу. Вміти викорис-
товувати свої знання при 
розв’язуванні задач матема-
тичної статистики. 


Елементи теорій ймовір-
ностей 
Тема 1. Класифікація по-
дій. Класичне означення 
імовірності. Частота. 
Тема 2.  Алгебра подій. 
Тема 3. Біноміальний ро-
зподіл ймовірностей. 
Тема 4. Випадкові вели-
чини і розподіл ймовірно-
стей. 


20 17.75 37,75 
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Тема 5. Числові характе-
ристики випадкової вели-
чини. 
Тема 6. Деякі закони роз-
поділу, що використову-
ються гіпотез. 
Тема 6. Кореляційна за-
лежність випадкових ве-
личин. Регресія. Лінійна 
кореляція в математичній 
статистиці 


Модульний контроль практичного матеріалу: 10 тиждень 
Всього    


лекції 142 142 284 
практичні заняття 134 142 276 
Разом з дисципліни 276 284 560 
Частка навантаження  0,507  


 
6. Форма контролю засвоєння 


 
Форма підсумкового контролю – комплексна контрольна робота. 
Поточний контроль – тести досягнень. 


Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль здійс-
нюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального мате-
ріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних кон-
тролів. 
Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передба-
чені програмою. 
Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваженого балу 
за результатами всіх модульних контролів. 


 
7. Відповідальність за якість викладання 


 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 


 
8. Рекомендована література 


 
1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитичес-







кой геометрии. – М.: Наука, 1980. 
2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисле-


ния. – М.: Наука, 1981. 
3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Краткие ин-


тегралы. Ряды. Функции коиплексного переменного. – М.: Наука, 1981. 
4. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Х. Высшая математика в упражне-


ниях и задачах. В 2 т./Т. 1, 2. – М.: Высшая школа, 1980. 
5. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. / За редакцією Ру-


давського Ю. К. – Львів: Вид-во “Бескид Біт”, 2002. 
6. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии – М.: Наука, 1986. 
7. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике – М.: Наука, 1977. 
8. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. В 2 т./ Т. 1, 2 


– М.: Наука, 1985. 
9. Рудавський Ю. К., Костробій П. П. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – 


Львів: Вид-во “Бескид Біт”, 2002. 
10. Сборник задач по математике для вузов. Линейная алгебра и основы матема-


тического анализа / Под ред. А. В. Ефимова и Б. П. Демидовича. М.: Наука, 
1981. 


11. Сборник задач по математике для вузов. Специальные разделы                             
математического анализа. / Под ред. А. В. Ефимова и Б. П. Демидовича.-
М.:Наука,1981. 


12. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Выс-
шая школа, 1979.- 479 с. 


13 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и мате-
матическая статистика. - М.: Высшая школа, 1970.- 240 с. 


14 Рыжов П.А. Математическая статистика в горном деле . - М.: Высшая школа, 
1973.- 287 с. 


15 Новікова Л.В., Котляр Б.Д., Бичков В.І. Теорія імовірностей і математична 
статистика.- Київ: Техніка, 1998.- 184 с. 


16 Краткий  курс  высшей  математики  для  технических специальностей. 
Часть1 / Е.С. Синайський, Л.В.Новикова, Л.И.Заславская. -  Днепропетровск: 
2004.- 400 с. 


17 Краткий  курс  высшей  математики  для  технических специальностей. 
Часть2 / Е.С. Синайський, Л.В.Новикова, Л.И.Заславская. -  Днепропетровск: 
2006.- 452 с. 


18 Конспект  лекцій з дисципліни     «Cтатистика в гірничому виробництві»  /  
укладн.:   Л.В.Новікова,   О.О.Сдвижкова, О.В.Бугрим. - Дніпропетровськ: 
НГУ, 2004 р. - 51 с.   


19  «Лінійна алгебра у прикладах  і задачах»: Навчальний посібник. / 
С.О.Сушко, Л.Я.Фомичова, В.Ф.Сторчай, А.Г.Шпорта. - Дніпропетровськ: 
НГУ, 2005. - 123 с.  


20   «Аналітична геометрія у просторі». Методичні вказівки та завдання до са-
мостійного вивчення теми для студентів напрямів «Гірництво» та «Інженерна 
механіка». / Укладн.: З.І.Бондаренко, С.М.Подольська, С.Є.Тимченко, 
Д.В.Удовицька. - Дніпропетровськ: НГУ, 2005. - 37 с.  







21  «Тригонометричні ряди»: Навчальний посібник. / Укладн.: О.В.Бугрим, 
Є.Д.Бугрим, З.І.Бондаренко, С.М.Подольська. - Дніпропетровськ: НГУ, 2005. 
- 48 с.  


22  «Похідна та ії застосування»: Навчальний посібник. / Л.В.Новікова, 
З.І.Бондаренко, С.М.Подольська, С.Є.Тимченко. - Дніпропетровськ: НГУ, 
2005. - 64 с.  


23  «Функції багатьох змінних»: Навчальний посібник. / Л.В.Новікова, 
О.В.Бугрим, Є.Д.Бугрим, В.П.Орел. - Дніпропетровськ: НГУ, 2005. - 47с.  


24  «Числові та степеневі ряди»: Навчальний посібник. / Л.В.Новікова, 
О.В.Бугрим, Є.Д.Бугрим, Л.Й.Бойко. - Дніпропетровськ: НГУ, 2005. - 79 с.  


25  «Елементи лінійної алгебри»: Навчальний посібник. / В.В.Слєсарєв, 
С.О.Сушко, Л.Я.Фомичова. - Дніпропетровськ: НГУ, 2005. - 285 с. 


26 «Лінійна алгебра у прикладах  і задачах»: Навчальний посібник. / С.О.Сушко, 
Л.Я.Фомичова, В.Ф.Сторчай, А.Г.Шпорта. - Дніпропетровськ: НГУ, 2005. - 
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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та 


розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету 


ВСТУП 


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного гірничого 
університету. 


Програма навчальної дисципліни — нормативний документ, який складається 
на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів та молодших 
спеціалістів напрямку 6.050301 “Гірництво.” 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підлягають 
засвоєнню студентами, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалаврів 
з гірництва. Змістовий модуль -  сукупність навчальних елементів, яка поєднана за 
ознакою відповідності навчальній дисципліні „Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” та представлена в ОПП фахівців. 


Модуль -  задокументована сукупність змістових модулів, яка реалізується 
через семінарські заняття  різні за видами. 


Компетенції, які  визначені  є об'єктом діагностики під час проведення 
модульних контрольних заходів та підсумкового екзамену. 


 
1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 


Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які  викладають 
нормативну дисципліну  “Українська мова (за професійним спрямуванням).” 


Стандарт встановлює: 
− компетенції, які  має набути бакалавр,  навчаючись на базі ОПП 


молодшого спеціаліста з гірництва; 
− перелік змістових модулів який  опосередковує освітні та професійні 


компетенції; 
− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
− визначення  фундаментальних понять; 
− форми підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
− перелік основної літератури (обов’язкової); 
− вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
2.1. Закон України “Про вищу освіту”. 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 
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молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 “Гірництво”. 
2.3. Наказ Міністерства освіти та науки України від 09.07.2009 № 642 “Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студентів”. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 138 с. 
 


 
 


 
 


 
3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 


Філософія 
Історія України 
 


4. ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 
Дисципліни, що забезпечуються ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст (для всіх спеціальностей). 
 


5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
Загальний обсяг — 3 кредити ECTS (108 академічних годин) 
Аудиторні заняття — 40 академічні години 
Самостійна робота — 68 академічних годин 


 
6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ЗМІСТ 


ДИСЦИПЛІНИ 
  


Модулі 


Компетенції  
(використовуючи 
матеріали модуля, 
студент повинен 


уміти) 


Змістові 
модулі 


Розподіл часу 


аудиторний 
 


самостійна 
робота 


загальний 
 


  1                2       3         4        5        6 
  Практичні заняття  - 1 семестр, ІІ чверть ( 1-8 тиждень) 


Аудиторні  - 4 години на тиждень   
  Вступне заняття 


1. Мова як 
суспільне явище 


 
2 


 
2 


 
4 


 Визначати основі  
вимоги до 
мовлення; 
особливості 
професійного 
спілкування,  
норми 
літературної мови, 
орфоепічні 
та акцентологічні 
норми. 


2. Мова  і 
професія, вибір 
слова у мові 
професійного 
спілкування 


 
 
4 


 
 


10 


 
 


14 
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 Знати види усного 
спілкування, 
визначати основні 
елементи 
комунікативних 
ситуацій, властиві 
всім мовцям: 
звертання, 
привітання, 
прощання, 
побажання, 
вибачення, 
прохання, 
комплімент, тощо. 
Уміти 
застосовувати 
різні види усного 
спілкування, а 
саме: публічні 
виступи, 
телефонні 
розмови, диспути, 
дискусії. 


3. Культура усного 
професійного 
мовлення 


 
4 


 
12 


 


 
16 


 


 Розрізняти власну 
українську та 
іншомовну 
лексику в 
професійному 
мовленні, 
використовувати 
терміни, 
виробничо-
професійну та 
науково-технічну 
лексику, 
професіоналізми. 
Застосовувати та 
знати особливості 
вживання 
багатозначних 
слів, синонімів, 
антонімів, 
паронімів. 
Знаходити їх у 
тексті та доречно 
використовувати у 
професійному 
мовленні. Знати та 


4. Лексичні норми 
сучасної 
української мови в 
професійному 
спілкуванні 


 
4 


 
10 


 
14 
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застосовувати 
номенклатурні 
назви у 
професійному 
мовленні. 
Правила 
написання 
складноскрочених 
слів та абревіатур 
у професійному 
мовленні. 
Використовувати 
під час перекладу 
текстів 
термінологічні та 
електронні 
словники. 


 Знати та 
використовувати 
особливості 
вживання 
граматичних форм 
іменників, 
прикметників, 
займенників у 
професійному 
мовленні. Доречно 
вживати 
аналітичні форми 
ступенів 
порівняння 
прикметників; 
правильно 
використовувати 
займенники у 
професійному 
мовленні; 
користуватися 
додатковою 
літературою, 
„Українським 
правописом”. 
Записувати 
правильно 
числівники та 
цифрову 
інформацію у 
професійних 


5. Морфологічні 
норми  
професійного 
спілкування 


 
4 


 
12 


 
16 
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текстах; 
узгоджувати 
числівники з 
іменниками; 
використовувати 
найпоширеніші 
дієслівні форми у 
професійному 
спілкуванні, вміти 
правильно 
вживати 
прийменникові 
конструкції у 
професійних 
текстах, 
перекладати їх 
українською 
мовою, 
використовуючи 
довідкову 
літературу. 


 Розрізняти 
синтаксичні 
особливості 
текстів 
професійного 
характеру, 
користуватися 
синтаксичними 
нормами у 
професійному 
спілкуванні, 
використовувати 
довідкову 
літературу під час 
перекладу текстів 
українською 
мовою. 


6. Синтаксичні 
норми 
професійного 
спілкування 


 
4 


 
12 


 
16 


 Розрізняти основні 
стилі мовлення, а 
саме: офіційно-
діловий стиль та 
його підстилі: 
дипломатичний, 
законодавчий. 
Правильно 
укладати 
автобіографію, 


7. Документ як 
основний вид 
писемного 
мовлення 


 
4 


 
10 


 
14 
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резюме, наказ, 
заяву, 
розпорядження, 
тощо.  
Використовувати 
та знати етикет 
ділового 
листування, 
класифікацію 
службових листів, 
вимоги до 
оформлення 
текстів 
документів.Вміти 
складати листи-
запити, листи-
замовлення, 
рекламні листи; 
правильно писати 
виробничі 
протоколи та 
витяги з 
протоколів. 


 Здійснювати 
бібліографічний 
пошук. Виявляти 
уміння працювати 
з літературою, 
застосовувати на 
практиці, творчо 
осмислювати 
процеси, що 
відбуваються в 
житті суспільства, 
науці. Оформляти 
наукову роботу 
відповідно до 
державного 
стандарту 
України. 
Ілюстрації, що 
використовуються 
в роботі повинні 
бути високої 
якості. Правильно 
використовувати 
посилання на 
джерела, 


8. 
Мовностилістичні 
та структурні 
особливості 
наукових робіт 


 
2 


 
8 


 
10 
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матеріали, ідеї, 
висновки. Знати 
правила 
використання 
цитованого тексту 
та оформляти 
список 
використаних 
джерел, що 
містять 
бібліографічні 
описи. 
Дотримуватися 
вимог 
нормативних 
документів. 


  Модульний 
контроль – 
контрольні заходи 
за матеріалами 
практичних 
занять: 9-10 тижні 


4  4 


 Разом:  32 76 108 
 Разом з 


дисципліни 
 32 76 108 


 Частка  
навантаження 


  0,704  


                                         
 


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Модульний контроль здійснюється через написання модульної контрольної 


роботи (тести, укладання ділового документа та переклад тексту за фахом з російської 
мови на українську). 


Загальні вимоги, виконання яких забезпечує максимально високу оцінку 
індивідуального завдання: 


− якість знань, їхня правильність, повнота, осмисленість, глибина, 
гнучкість, дієвість, системність, узагальненість; 


− оформлення відповідно до чинних стандартів; 
− наявність посилань на джерела інформації; 
− самостійність виконання. 
 


8. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 
культура мовлення — лінгводидактична наука, яка вивчає стан і статус 


(критерії, типологію) норм сучасної української мови в конкретну епоху та рівень 
лінгвістичної компетенції сучасних мовців, соціальний та особистісний аспекти їх 
культурномовної діяльності; 


мовна норма — сукупність найбільш традиційних реалізацій мовної системи, 
повторюваних, відібраних і закріплених у процесі спільної комінікації ; 
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літературна норма мови — ознаки, правила літературно опрацьованого 
мовлення, яке є зразком писемної та усної форм спілкування; 


стильова норма — правила відбору та організації мовних одиниць в тексті 
певного функціонального стилю; правила вибору стилю, що відповідає умовам 
мовного спілкування; 


професіоналізм — слово або вислів, притаманні мові певної професійної групи; 
термін — слово або словосполучення, що позначає поняття певної галузі науки, 


техніки, тощо. 
 


 
 


9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Нормативна форма підсумкового контролю — екзамен. Підсумковий контроль 


здійснюється  без участі студента на підставі результатів модульних контролів через 
визначення  середньозваженого балу результатів усіх модульних контролів.                  


Індивідуальна робота  здійснюється за методичними рекомендаціями. 
Інформаційне забезпечення дисципліни зазначене в п. 13 
 
10. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 


Зміст інформаційного забезпечення відповідає  програмі дисципліни 
„Українська мова (за професійним спрямуванням)” в повному обсязі. 


Методичне забезпечення відповідає стандарту вищої освіти Національного 
гірничого університету: СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 
138 с. 


Матеріали методичного забезпечення містять засоби діагностики. 
Викладач забезпечує вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-


методичного забезпечення дисципліни. 
 


11. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій семінарських модулів 


подані у вигляді  тестів, проблемних питань та усних відповідей. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
Kз = N/P, 


де  N — правильні відповіді; 
Р — загальна кількість запитаннь; 
Критерії визначення оцінок: 
“відмінно” - Кз > 0,9; 
“добре” - Кз = 0,8...0,9; 
“задовільно” - Кз = 0,7...0,8; 
“незадовільно” - Кз < 0,7. 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати 


здатність студента: 
− відтворювати усні та письмові відповіді стосовно орфоепічних, 


лексичних, орфографічних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних та 
пунктуаційних норм; 


− здатність   володіння мовними навичками, формування думки; 
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− набувати навичок самоосвіти; 
− викладати матеріал на папері логічно, послідовно, дотримуючись вимог 


чинних стандартів. 
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13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів та молодших спеціалістів напряму 6.050301 Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам, які навчаються за скороченим терміном 
навчання на базі освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста.  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
 
1. Галузь використання 
Від правильної організації експлуатації геолого-розвідувального 


обладнання і інструменту в значній мірі залежить ефективність ведення 
геолого-розвідувальних робіт. 


Майбутні виробничі функції пов'язані з прийняттям виробничих та 
організаційних рішень в області підвищення надійності, працездатності і 
ефективності обслуговування та ремонту геолого-розвідувального обладнання. 
В разі підготовки фахівців (за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст чи магістр) з дисципліни знання мають бути базою для опанування 
методів подальшого удосконалення обладнання і інструменту,  що 
використовують при бурінні свердловин. 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
нормативної дисципліни «Експлуатація бурого обладнання» бакалаврам з 
гірництва.  


Стандарт встановлює: 
– компетенції, що має опанувати бакалавр; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ бакалавра; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами ОКХ 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
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2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 


напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 


 
3. Базові дисципліни 


 
«Хімія» 
«Фізика» 
«Нарисна геометрiя та iнженерна графіка» 
«Теорiя машин i механізмів» 
«Електротехнiка та основи електроніки» 
«Гідромеханіка» 
«Основи охорони праці» 
 


4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


бакалавр "Буріння" – 7.09.03.06: 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 3,5 кредити ECTS (189 академічних годин). 
Лекції – 60 академічних години. 
Практичні заняття – 40 академічні години. 
Самостійна робота – 89 академічні години. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Планувати етапи спорудження свердловин на воду. 
Проектувати конструкцію свердловин на воду. 
Розраховувати необхідну кількість матеріалів та обладнання для 
цементування обсадної колони. 
Вибирати обсадні труби та інструмент  для буріння свердловин в 
конкретних геолого-технічних умовах. 
Вибирати тип та параметри промивальних рідин для зменшення 
кольматації при розкритті водоносного горизонту. 
Вибирати спосіб буріння та параметри промивальних рідин для 
забезпечення стійкості стінок свердловини. 
Вибирати схему обертального буріння з зворотньо-всмоктуючою 
промивкою для конкретних геолого-технічних умов. 
 


Лекції 
1. Вступ. Етапи спорудження 
свердловин на воду. 
2. Конструкція свердловин. 
Розрахунок конструкції. 
3. Цементування свердловин на 
воду. 
4. Розрахунок цементування. 
5. Обсадні труби. Буровий 
інструмент. 
6. Кольматація водоносного 
горизонту. Промивальні рідини 
для буріння свердловин на 
воду. 
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


7. Стійкість стінок 
свердловини. 
8. Обертальне буріння з 
зворотньо-всмоктуючою 
промивкою. 


2 Розраховувати параметри технологічних режимів обертального 
буріння свердловин на воду. 
Вибирати конкретний метод ударно-обертального буріння для 
заданих геолого-технічних умов буріння. 
Вибирати бурове обладнання та інструмент для реалізації ударно-
канатного  буріння свердловин на воду. 
Планувати роботи при бурінні свердловин на воду ударно-
канатним способом з тиксотропною оболонкою. 
Вибирати тип фільтру для конкретного водоносного горизонту. 
Оцінювати геолого-гідрогеологічні умови для вибору без 
фільтрової водоприймальної частини. 
Уміти вибирати тип водопідйомника для заданих 
гідрогеологічних умов. 
Вибирати спосіб освоєння свердловини для заданих 
гідрогеологічних умов. 


1. Технологія обертального 
буріння свердловин на воду. 
2. Ударно-обертальне буріння 
свердловин на воду. 
3. Ударно-канатне буріння 
свердловин на воду. 
4. УКБ з тиксотропною 
оболонкою. 
5. Фільтри бурових 
свердловин. 
6. Безфільтрова в/ч свердловин. 
7. Водопідйомники. 
8. Освоєння свердловин. 


3 Вибирати насос ЕЦВ та розраховувати його тиск. 
Розраховувати параметри ерліфтної установки. 
Розраховувати конструкцію РЕС для роторного та ударно-
канатного способів буріння. 
Розраховувати параметри фільтра для конкретних 
гідрогеологічних умов. 


Практичні заняття 
1. Насос ЕЦВ 
2. Ерліфтна установка 
3. Конструкція РЕС 
4. Фільтри бурових 
свердловин 


4 Розраховувати кількість необхідних матеріалів для цементування 
обсадної колони. 
Розраховувати коефіцієнт ежекції гідроелеватора. 
Розраховувати основні параметри безфільтрової в/ч свердловин 
на воду. 
Знати конструкцію бурової установки УКС-22М. 
Знати конструкцію бурової установки 1БА-15В. 


1. Розрахунок цементування. 
2. Гідроелеватор. 
3. Розрахунок безфільтрової 
в/ч. 
4. Бурова установка УКС-22М. 
5. Бурова установка 1БА-15В 


 
 
7. Позначення фізичних величин 
 
m - маса; 
l – довжина; 
t – час; 
S - площина 
a - прискорення; 
G −  сила ваги;  
T – температура; 
ρ – щільність;  
N– потужність; 
V - швидкість руху. 
. 
8. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль 
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здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у 
даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями 11.4. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1, 11.2, 11.3. 
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в 


повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


 
 
 
 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
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- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 
чинних стандартів. 


 
11. Рекомендована література 


1. Шамшев Ф.А., Тараканов С.Н., Кудряшов Б.Б. и др. Технология и 
техника разведочного бурения. - М.: Недра, 1983. - 565 с. 


2. Белицкий А.С., Дубровский В.В. Проектирование разведочно - 
эксплуатационных скважин для водоснабжения. - М.: Недра, 1974. - 256 с. 


3. Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду./ Под ред. 
Дубровского В.В. - М.: Недра, 1972. - 512 с. 


4. Вортман З.М. Практика ударно- канатного бурения на воду. - М.: 
Недра, 1971. - 296 с. 


5. Гаврилко В.М., Алексеев В.С. Фильтры буровых скважин. - М.: Недра, 
1976. - 345 с. 


6. Башкатов Д.Н., Роговой В.Л. Бурение скважин на воду. - М.: - Колос, - 
208 с. 


7. Каталог. Центробежные консольные насосы общего назначения типов 
К и КМ для воды. - М.: ЦИНТИнефтехиммаш, 1977. - 32 с. 


8. Справочник по специальным работам. Проектирование и сооружение 
скважин для водоснабжения. - М.: Стройиздат, 1970. - 200 с. 


9. Справочник по бурению скважин на воду./ Под ред. проф. Башкатова 
Д.Н. - М.: Недра, 1979. - 560 с. 


10. Справочное руководство гидрогеолога. Т.II./ Под ред. проф. 
Максимова В.М. - Л.: Недра, 1979. - 295 с. 


11. СНиП II-31-74/ Нормы проектирования. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1975. - 149 с. 


12. Руководство по проектированию сооружений для забора подземных 
вод. - М.: Стройиздат, 1978. - 209 с. 


13. Каталог. Скважинные насосные установки для воды. - М.: 
ЦИНТИнефтехиммаш, 1973. - 47 с. 


14. Квашнин Г.П., Деревянных А.И. Водозаборные скважины с 
гравийными фильтрами. - М.: Недра, 1981. - 216 с. 


15. Быков Ю.И., Дмитриев В.Д. Бурение скважин на воду в северных 
районах. - Л.: Недра, 1981. - 128 с. 
 


12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 





		ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

		1. Галузь використання

		2. Нормативні посилання

		2.1. Закон України «Про вищу освіту».

		3. Базові дисципліни

		«Хімія»

		«Фізика»

		«Нарисна геометрiя та iнженерна графіка»

		«Теорiя машин i механізмів»

		«Електротехнiка та основи електроніки»

		«Гідромеханіка»

		«Основи охорони праці»

		4. Дисципліни, що забезпечуються

		8. Форма підсумкового контролю



		9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		10. Вимоги до засобів діагностики

		11. Рекомендована література

		12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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Чекушина Юлія Миколаївна — канд. іст. н., професор кафедри історії та політичної теорії 


НГУ 


 


 


 


 


 


 


Цей стандарт не може бут и повністю чи частково відтворений, тиражований та 


розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету 


 


 


ВСТУП 


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного гірничого 
університету. 


Програма навчальної дисципліни — нормативний документ, який складається на 
підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів та молодших 
спеціалістів напрямку 6.050301 “Гірництво”. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підлягають 
засвоєнню студентами, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з 
гірництва. Змістовий модуль -  сукупність навчальних елементів, яка поєднана за ознакою 
відповідності навчальній дисципліні „ Історія України” та представлена в ОПП фахівців. 


Модуль -  задокументована сукупність змістових модулів яка реалізується через лекції 
та семінарські заняття  різні за видами. 


Компетенції, які  визначені  є об'єктом діагностики під час проведення модульних 
контрольних заходів та підсумкового - іспиту. 


 
1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 


Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які  викладають нормативну 
дисципліну  “Історія України. 


Стандарт встановлює: 
− компетенції, які  має набути бакалавр,  навчаючись на базі ОПП молодшого 


спеціаліста з гірництва; 
− перелік змістових модулів який  опосередковує освітні та професійні 


компетенції; 
− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної форми 


навчання; 
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− визначення  фундаментальних понять; 
− форми підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
− перелік основної літератури (обов’язкової); 
− вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих 


навчальних закладів. 
 


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
2.1. Закон України “Про вищу освіту”. 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та молодших 


спеціалістів за напрямом 6.050301 “Гірництво”. 
2.3. Наказ Міністерства освіти та науки України від 09.07.2009 № 642 “Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студентів”. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. 


Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 138 с. 
 


 
 


3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
Філософія 
Українська мова за професійним спрямуванням 
 


4. ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 
Історія української культури 
Соціологія 
Політологія 
 


5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
Загальний обсяг — 3 кредити ECTS (108 академічних годин) 
Аудиторні заняття — 40 академічні години 
Самостійна робота — 68 академічних годин 
 
 
 
 


6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
  
Мод
улі 


            Компетенції  
(використовуючи 
матеріали модуля, 
студент повинен уміти)  


    Змістові 
     модулі 


Розподіл часу 
аудиторний 
 


самостійна 
робота 


загальний 
 


  1                2       3         4        5        6 
  Лекції – 1 семестр, ІІ чверть ( 1-8 тиждень) 


Аудиторні  - 3 години на тиждень   
  Передмова 2   
 Визначати головні 


чинники та складові 
геополітичного ста-
новища. Локалізо-
вувати геополітику 
України в часі. 


1. Геопо-
літичне ста-
новище 
 
 


2 







 4 


Фіксувати знання у 
вигляді векторів 
зовнішньополітичної 
діяльності уряду 
країни  (у ретроспекції 
та на сучасному етапі). 


 Знати хронологію та 
зміст основних етапів 
формування 
української політичної 
еліти. Уміти 
характеризувати 
історичну особу, 
визначити її роль та 
місце  (усно або 
письмово— 
реферативно). 


 2.Роль 
особистості у 
політичній 
історії 
України 


2   


 Уміти локалізувати 
історичні  події у 
просторі (читати 
історичну карту, 
користуватися нею як 
джерелом історичних 
знань). Уміти 
локалізувати 
теоретичні події у часі 
(визначати тривалість і 
послідовність подій, 
співставляти події між 
собою; співставляти 
однотипні процеси 
вітчизняної та 
всесвітньої історії). 


3.Історія 
української 
держави 


6   


 Уміти критично 
осмислити 
філософські концепції, 
політичні погляди та 
соціальні положення. 
Засвоїти стабільні 
знання про головні 
історичні віхи 
формування 
національної ідеї. 
Уміти працювати з 
першоджерелами 
(аналізувати, 
узагальнювати, 
презентувати власну 
думку). 


4. Форму-
вання та 
еволюція 
української 
національної 
ідеї та її 
теоретичне 
осмислення у 
ХІХ ст. 


4   


 Розрізняти головні 
історичні події за 
логікою значимістю та 


5. Реалізація 
української 
державності 


4   







 5 


дієвістю. 
Застосовувати основні 
хронологічні уміння 
для складання 
хронологічних та 
синхроністичних 
таблиць, а також для їх 
тлумачення. 
Заповнювати 
хронологічні таблиці 
за лекційним 
матеріалом. 


у ХХ ст. 


 Визначати 
послідовність 
розбудови незалежної 
України за ознаками 
держави. Уміти 
системно мислити, 
тобто формувати 
погляд на суспільство, 
як на 
взаємообумовлену 
єдність історико-
антропологічного, 
соціокультурного та 
культурно-історичного 
чинників. 


6.Україна 
незалежна 


6   


  Модульний 
контроль – 
лекційна 
контрольна 
робота: 9-10 
тижні 


4   


                  
Разом 


30 38 68 


 2 Здійснювати бібліо-
графічний пошук. Пра-
цювати з історичними 
джерелами. Оцінювати 
історичні факти. 
Логічно запам’ятову-
вати історичний мате-
ріал, виділяючи голов-
не. Розв’язувати проб-
лемні завдання, самос-
тійно готувати рефера-
ти та захищати їх поло-
ження, а також брати 
участь в обговоренні 
рефератів інших сту-
дентів. Уміти реферу-
вати наукові статті. 


Семінарські заняття – 1 семестр, ІІ чверть (1-10 тиждень) 
Аудиторні  - 1 година на тиждень 


1. Княжа доба в 
українській 
історії (кінець ІХ 
– середина XIV 
ст..) 


2   


 2. Держава Б. 
Хмельницького. 
Поступова 
ліквідація 


2   
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української 
автономії у 
XVIII ст. 


 3. Відновлення 
незалежності 
України (1991 р. 
- сьогодення) 


4   


  Модульний кон-
троль – захист 
семінарського 
модуля за роз-
кладом занять 


2   


                  Разом 10 30 40 
                                        Разом з дисципліни 
                                     Частка навантаження 


 
 
 


40 68  108 
 0,63  
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Модульний контроль здійснюється через захист реферату. Тема реферату а також 


методичні рекомендації до його захисту   [1;2]. 
Загальні вимоги, виконання яких забезпечує максимально високу оцінку 


індивідуального завдання: 
− якість знань, їхня правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, 


дієвість, системність, узагальненість, критичне ставлення до джерела та літератури; 
− оформлення відповідно до чинних стандартів; 
− наявність посилань на джерела інформації; 
− самостійність виконання (діагностується під час захисту). 
 


8. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 
історичний факт — найдрібніша одиниця історичних знань, знання про минуле, 


достовірність якого доведена історичною наукою; 
історична подія — сукупність взаємопов'язаних історичних фактів, що 


характеризують обмежений у просторі й часі логічно завершений фрагмент минулого; 
історичне явище — комплекс рис аналітичних історичних фактів, які збереглися на 


певній території протягом історичного періоду; 
історичний процес — ланцюг взаємопов'язаних у часі причинами та наслідками подій. 


 
9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 


Нормативна форма підсумкового контролю — екзамен. Підсумковий контроль 
здійснюється  без участі студента на підставі результатів модульних контролів через 
визначення  середньозваженого балу результатів усіх модульних контролів.                  


Індивідуальна робота  здійснюється за методичними рекомендаціями. 
Інформаційне забезпечення дисципліни зазначене в п. 13 
 


10. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Зміст інформаційного забезпечення відповідає  програмі дисципліни „Історія України” 


в повному обсязі. 
Методичне забезпечення відповідає стандарту вищої освіти Національного гірничого 


університету: СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. 
Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 138 с. 


Матеріали методичного забезпечення містять засоби діагностики. 
Викладач забезпечує вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-


методичного забезпечення дисципліни. 
 


11. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій  лекційних  і семінарських 


модулів подані у вигляді  тестів, проблемних питань, таблиць та схем. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 


засвоєння: 
Kз = N/P, 


де  N — правильні відповіді; 
Р — загальна кількість запитаннь; 
Критерії визначення оцінок: 
“відмінно” - Кз > 0,9; 
“добре” - Кз = 0,8...0,9; 
“задовільно” - Кз = 0,7...0,8; 
“незадовільно” - Кз < 0,7. 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати 


здатність студента: 
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− диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
− здатність   володіння історичними знаннями (фактами, хронологією, 


історичною географією, історичними поняттями); 
− набувати навичок самоосвіти; 
− викладати матеріал на папері логічно, послідовно, дотримуючись вимог чинних 


стандартів. 
−  
 


12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1) Методичний комплекс до організації самостійної роботи студентів з історії 


України. Модульний варіант. - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2008. 
2) Методичний комплекс з навчальної дисципліни “Історія України” для студентів 


ІЗДО НГУ. - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2006. 
3) Кочергін І. О. Історія України у запитаннях та відповідях. Навч. посібник. - 


Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2006. 
4) Політична історія України. Навч. посібник / за ред. проф. Г. К. Швидько. - 


Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2005. 
 


13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення 


несе завідувач кафедри. 
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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП). 
Навчальна дисципліна – це сукупність модулів, що підлягає підсумковому 


контролю. Модуль – задокументована сукупність змістовних модулів, що 
реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні роботи, практичні заняття, семінари, тощо). Змістовний модуль – 
сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об'єктові та подана в освітньо-професфній програмі 
підготовки фахівців (ОПП).  


Вибір матеріалів, для виготовлення різних деталей, конструкцій та 
обладнання – складова будь-якого виробництва. Майбутні виробничі функції 
бакалавра пов’язані з однією чи кількома елементами існування об’єкту 
діяльності різних машин та механізмів: проектуванням, створенням, 
експлуатацією та інше. В разі подальшої підготовки фахівця за програмою 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр засвоєнні з дисципліни 
знання мають бути базою для опанування методів вибору матеріалів та 
проектування засобів хіміко-термічної обробки для надання деталям 
необхідних міцностних властивостей. 


Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх 
засвоєння, терміни контролю.  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на факультети і кафедри НГУ, що ведуть 
викладання нормативної дисципліни «Матеріалознавство».  


Стандарт встановлює: 
– Компетенції що має опанувати бакалавр, який навчається на базі ОПП з 


гірництва; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компітенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння матеріалу; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 







 


 


4 
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2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодих спеціалістів за напрямком 6.050301. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нармативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровсь: НГУ, 2005. – 138 с.  
2.5. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.6. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.7. Постанова Кабінету міністрів України № 507 від 24.05.1997. "Перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у віщих 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".  


 
3. Базові дисципліни 


 «Вища математика» 
«Хімія» 


  


 «Фізмка»   
 «Теоретична механіка»   
 «Буріння свердровин»   
 «Теорія машин і механізмів та деталі машин»   
    


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст: 
Буріння – спеціальність 7.090306 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 2 кредита (108 академічних годин). 
Лекції – __ академічних годин. 
Практичні заняття – ___ академічних годин. 
Самостійна робота – ___ академічних годин. 
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6. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни  
М


од
ул


і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


№1 


Розрізняти легкоплавкі метали, важко 
плавкі, благородні та ін.  
Розрізняти макро- і мікроструктуру 
металів і сплавів. 
Розрізняти кубічну об’ємно-
центровану, кубічну гранецентровану і 
гексогональну грати. 
Розрізняти види напруження. 
Розрізняти методи вимірювання 
твердості. 
Розрізняти компоненти і фаци в 
системі залізо-вуглець. 
Вміти зображувати систему залізо-
вуглець. 
Визначати основні види термічної 
обробки. 
Відрізняти загартованість і 
прогартованість сталі.  
Розрізняти стадії хіміко-термічної 
обробки. 
Класифікувати конструкційні сталі. 
Розшифровувати марку легованої сталі. 
Визначати вплив легуючих елементів 
на механічні властивості сталей.  
Класифікувати чавун. 
Розробити технологію термічної 
обробки чавуну. 
Титан, розробити технологію відпату, 
застосування, технологія термічної 
обробки. 
Класифікувати сплави на основі міді. 
Розрізняти припаї на м’які та тверді. 
Класифікувати надтверді матеріали. 
Визначити галузь застосування алмазів. 
Оцінювати придатність надтвердих 
матеріалів для оснащення 
породоруйнівного інструменту. 
Класифікувати пластмаси. 


Лекції – 1 семестр, І чверть  (1…10 тижні). 
Аудиторні – 4 години на тиждень 
1. Вступна лекція. Загальні 
властивості металів. 2 


  


2. Пластична деформація і 
механічні властивості. 2 


3. Залізо та його сплави. 
2 


4. Технологія термічної обробки. 
2 


5. Хіміко-термічна обробка сталі 
та сплавів. 2 


6. Конструкційні сталі. 
2 


7. Інструментальні сталі  
2 


8. Чавун, види, властивості, 
хіміко-термічна обробка. 2 


9. Кольорові метали і сплави, 
склад, властивості і галузь 
застосування.  


2 


10. Антифрикційні і фрикційні 
матеріали, види, властивості.  2 


11. Припаї, види властивості, 
галузь застосування. 2 
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М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 
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м
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ті
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а 
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бо
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ль
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12. Надтверді і тугоплавкі 
матеріали, види, властивості, 
галузь застосування. 


2 


13. Неметалеві матеріали, види, 
властивості, галузь 
застосування. 


2 


Модульний контроль 
лекційного матеріалу 2 


  Разом: 28 59 87 


№2 


 Практичні заняття – 1 семестр, І чверть 
(1...8 тижні). Аудиторні – 1 години на тиждень 
1. Визначати мікротвердість 
металів і сплавів 


2 


14 21 


2. Вибір матеріалу для 
виготовленні різних деталей 
машин та інструменту. 


2 


3. Вибір технології термічної 
обробки деталей машин і 
інструменту. 


2 


Модульний контроль – захист 
лабораторного модуля  


1 


Разом: 7 
Разом з дисципліни 35 73 108 


Частка навантаження  0,704  
 


7 Позначення фізичних величин 
 
m−  маса; 
L – довжина, глибина;  
t – час;  
S – площа;  
N – потужність; 
V – швидкість;  
P – тиск; 
P0– міцність; 
F – сила; 
ρ – щільність;  
V – об'єм; 


Е – модуль пружності; 
τкр – дотичні напруження; 
Sк – опір відриву; 
σв – межа міцності; 
σ – межа текучості; 
HRA, HRB, HRC – твердість за 
Роквелом; 
HV – твердість за Віккерсом; 
ан – ударна в’язкість; 
w – опір; 
G – сила  ваги. 


 
8. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 
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контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх модульних контролів. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями 11.3. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1-11.2. 
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни. 
 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в 


повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету , СВО НГУ НМЗ-05. Інформативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. – 138 с. 


Матеріали методичного забезпечення містять засоби діагностики у вигляді 
типових ситуаційних вправ з прикладом рішень. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни. 


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 







 


 


8 
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- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 
чинних стандартів. 


 
11. Рекомендована література 
11.1. Лахтин Ю.М., Леонтьев В.П. Материаловедение. – Изд-е 2-е перераб. 


и доп. – М.: Машиностроение. 1990. 
11.2. Матеріалознавство. Навчальний посібник / П.П. Вирвінський. – 


Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 128 с. 
11.3. Ширін Л.Н. Методичні рекомендації до самостійної роботи з 


підготовки до контрольних заходів. Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2009. – 54 с. 


 
12. Відповідальність за якість викладання  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
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ПЕРЕДМОВА 
 


1  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Дудля Микола Андрійович, проф.  кафедри техніки розвідки РКК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 







 
Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів по спеціальності 7.090306 – Буріння свердловин. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврами. 


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання  
дисципліни "Основи автоматизації гірничого виробництва" бакалаврам по 
спеціальності 7.090306 – Буріння свердловин.  


Стандарт встановлює: 
компетенції, що має опанувати бакалавр по спеціальності 7.090306 – 
Буріння свердловин; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавр по спеціальності 7.090306 - Буріння 
свердловин за вимогами ОКХ 


– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів 
(спеціалістів) по спеціальності 8.090306 - Буріння за вимогами ОКХ 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними 
рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 







 
3. Базові дисципліни 


 "Фізика" 
"Хімія" 
"Основи гірничого виробництва" 
Основи охорони праці" 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
" Технологія розробки родовищ корисних копалин" 
"Аерологія гірничих підприємств" 
"Аварії при бурінні" 
" Бурові машини і механізми" 
" Проектування бурових машин і механізмів" 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 2,0 кредити ECTS (72 академічні години). 
Лекції – 18 академічних години. 
Лабораторні роботи – 6 академічних годин. 
Самостійна робота – 48 академічних годин. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Визначити основні елементи автоматизації виробничих 
процесів 


1. Стан автоматизації 
виробничих процесів у 
гірничорудній 
промисловості. 


2  Класифікувати датчики в залежності від принципу дії, 
експлуатації і т.д. Знати принцип дії та умови 
застосування датчиків різного призначення (для 
вимірювання тиску, витрати рідини и т.д. 


2. Класифікація, призна- 
чення, принцип дії та 
умови застосування 
датчиків 


3 Класифікувати технічні засоби автоматики. Давати 
визначення їх рис, знати їх побудову, принцип дії та 
особливості експлуатації 


3. Призначення, 
класифікація, принцип 
дії, умови застосування 
та експлуатації 
витратомірів. 


4 Класифікувати  та застосовувати для призначення у 
відповідних умовах елементи порівняння: підсилювачі, 
виконуючі механізми (пускачі, електродвигуни, 
електромагніти, пневмо та гідроциліндри. 


4. Виконавчі механізми 
та датчики, їх 
класифікація і 
застосування 


5 Класифікувати автоматизовані засоби контролю, 
сигналізації, захисту та управління 


5. Системи автоматизації 
та автоматичного 
керування в гірничій 
промисловості. 


6 Класифікувати виробничі процеси на гірничих 
підприємствах: буріння свердловин, стволів шахт, 
кріплення гірничих виробок, шахтний підйом, конвеєрний 


6. Автоматизація 
виробничих процесів на 
гірничих підприємствах 







№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


та електричний транспорт, насосні установки, управління 
механізованим кріпленням, відкачка води, насосні 
установки та інше  


7.  Знати та розробляти перспективи розвитку механізації та 
автоматизації трудномістких ручних операцій. 


7. Економічна 
ефективність і 
перспективи розвитку 
механізації та 
автоматизації ручних 
операцій 


 
7. Позначення фізичних величин 
 


U Напруга Т Стала часу 
I Струм φ Кутове переміщення 
R Активний опір ω Кутова швидкість 
L Індуктивність α Кут регулювання 
M Момент k Коефіцієнт підсилення 
Ф Магнітний потік   
Х Індуктивний опір   


 
8. Форма атестаційного контролю  
Форма атестаційного контролю – залік.  
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 
у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


 







Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 
 
11. Рекомендована література 
11.1. Дудля Н.А. Автоматизация и механизация производственных 


процессов при разведочном бурении. – Киев; Донецк: Вища школа. Головне 
видавництво, 1987. – 184 с. 


11.2. Дудля М.А. Автоматизація процесів буріння свердловин. Київ: 
Вища школа. 1996. – 256 с.  


11.3. Дудля М.А., Карпенко В.М., Гриняк О.А., Цзян Гошен. 
Автоматизація процесу буріння. – Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2005 .- 207 с. 


  
12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-


методичного забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 







Робоча програма дисципліни “Основи автоматизації гірничого 
виробництва” 
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№1 


Лекції – 18 годин 
1. Задачі і зміст курсу. Економічна ефективність 
автоматизації Основні поняття автоматики: об'єкт, 
елемент, системи, характеристики 


1 
  


2. Датчики: визначення, призначення, класифікація. 
Датчики положення та швидкості, прискорення: 
призначення, класифікація, принцип дії. 


Датчики зусилля, температури, тиску: класифікація, 
призначення, принцип дії, застосування. 


2 
 
 
1 


  


3. Витратометри, підсилювачі: класифікація, призначення, 
принцип дії, умови застосування та експлуатації. 2   


4. Підсилювачі, реле, елементи порівняння, виконавчі 
механізми та задатчики: призначення, класифікація 2   


5. Система автоматизації та автоматичного керування: 
основні поняття, класифікація, структурні схеми, зворотні 
зв'язки 


4 
  


6. Автоматизація основних виробничих процесів на 
гірничих підприємствах: 
- автоматизація процесу буріння свердловин, шпурів; 
- керування роботою вибійного комбайну, машин і 
комплексів; 
- управління механізованим кріпленням; 
- автоматизація підземних конвеєрних ліній та на 
підземному рельсовому транспорті; 
- автоматизація шахтного підйому, технологічного 
комплексу поверхні шахт; 
- автоматизація вентиляторних, водовідливних установок 
та компресорних станцій; 
- основні вимоги до автоматизації 


4 


  


Модульний контроль 2   
Разом: 18 30 48 


№2 


Лабораторні заняття  
1. Схеми та конструкції апаратури для вимірювання тиску, 
розрядження та кількості промивальної рідини. 6 


  


Разом: 6 18 24 
Всього по дисципліні 24 48 72 
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		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		10. Вимоги до засобів діагностики

		11. Рекомендована література

		12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів напряму   6.50301   Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт встановлює: 
–  компетенції, що має опанувати бакалавр. перелік змістових модулів, що 


опосередковує освітні та професійні компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 
3. Базові дисципліни 


 
 Вища математика  Матеріалознавство 
 Фізика  Механіка гірських порід 
 Нарисна геометрія   Геологія 
 Теорія машин і механізмів  Промивання свердловин 
 Гідравліка та гідропривід  Руйнування гірських порід при 


бурінні 
 Гідромеханіка  Основи охорони праці 
 Електропостачання  Буріння свердловин на тверді 


корисні копалини. 
 Буріння свердловин на воду  Автоматизація процесів буріння 







 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст спец. 9.090306: 
Вибійні бурові машини; 
Охорона праці в галузі; 
Інтелектуальна власність; 
Професійні функції та задачі 
спеціаліста; 
Проектування бурових машин і 
механізмів; 


Закінчення свердловин; 
Ускладнення та аварії при бурінні; 
Ремонтно-відновлювальні роботи; 
Методологія наукових досліджень; 
Буріння технічних свердловин; 
 


 
5. Обсяг дисципліни 


Загальний обсяг – 3 кредити ECTS (108 академічних годин). 
Лекції – 28 академічні години. 
Практичні заняття – 14 академічні години. 
Самостійна робота – 60 академічні години. 
 


6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН. 
Фізичні, фізико-механічні і геохімічні основи електричних, електромагнітних, ядерних, 


акустичних, термічних та інших геофізичних методів дослідження свердловин, техніка і 
методика її проведення, межі застосування, методи вивчення технічного стану свердловин,  
специфіка  прострілочно-вибухових робіт в свердловині. Вивчаються питання інтерпретації 
матеріалів  геофізичних методів дослідження свердловин. 


 


№ 
 


З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти 


Змістові модулі 


1 Знати фізичні основи методів. 
Знати апаратуру для реалізації методів та 
методику свердловинних спостережень. 
Здійснювати інтерпретацію каротажних 
діаграм. 
 
 


Лекції 
1. Електрохімічні методи каротажу 
1.1 Каротаж потенціалів мимовільної 


поляризації (ПС). 
1.2 Каротаж викликаної поляризації (ВП). 
2. Електричний каротаж 
2.1 Поняття уявного опору. 
2.2 Бічне каротажне зондування (БКЗ). 
2.3 Резистивиметрія свердловин (РС). 
2.4 Бічний каротаж (БК). 
3 Мікрозондові модифікації каротажу 
3.1 Мікрокаротаж (МК).  
3.2 Бічний мікрокаротаж (БМК) з 


двохелектродним сфокусованим 
зондом. 


3.3 Каротаж ближньої зони (КБЗ) з 
трьохелектродним сфокусованим 
мікрозондом. 


4 Електромагнітні і магнітні методи 
4.1 Індукційний каротаж (ІК). 


 







4.2 Ядерно-магнітний каротаж (ЯМК). 
5 Гамма-каротаж 
5.1 Структура радіоактивного каротажу. 
5.2 Каротаж природного гамма - поля (ГК).  
5.3 Спектральний каротаж природного 


гамма–поля ГК-С). 
5.4 Плотностний гамма - гамма - каротаж 


(ГГК-П).  
5.5 Селективний гамма - гамма - каротаж 


(ГГК-С).  
6 Нейтронний каротаж 
7 Термометрія свердловин 
7.1 Принципи геотермії. 
7.2 Метод природного теплового поля Землі 


(геотермія).  
7.3 Метод штучного теплового поля. 
8 Акустичний каротаж свердловин 


(АК) 
8.1 Принципи АК. 
8.2 Ультразвукової метод АК.  
8.3 Низькочастотний широкополосний 


метод АК.  
8.4 Метод акустичного телебачення 


(відеокаротаж).  
9 Вивчення технічного стану 


свердловин. 
9.1 Інклінометрія свердловин (ІК). 
9.2 Кавернометрія (КМ) і профілеметрія 


(ПМ) свердловин. 
9.3 Притокометрия в свердловинах. 
10 Спеціальні операції в свердловинах 
10.1 Перфорація і торпедування 


свердловин. 
10.2 Опробування пластів і відбір ґрунтів. 
10.3 Визначення елементів залягання 


гірських порід. 
2 Знати допоміжне обладнання для 


проведення свердловинних 
спостережень. 
Вміти визначати глибину точки запису 
свердловинних приборів  
Знати принцип дії та устрій каротажна 
станція АКС/Л-7 при реалізації різних 
методів дослідження свердловин. 
Знати принцип дії та устрій 
свердловинний радіометр ДРСТ-2. 
Знати устрій, принцип дії і вміти 
градуювання каверномерів.  


Практичні заняття 
1.Обладнання каротажних станцій.  
2.Каротажна станція АКС/Л-7. Пристрій і 


принцип дії. 
3.Двоканальний свердловинний радіометр  


ДРСТ-2. Пристрій і принцип дії. 
4. Вивчення устрою, принципу дії і 


градуювання каверномерів. 


 
 
 
 







7. Індивідуальне завдання 
До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання 


«Геофізичні дослідження свердловин». Виконання індивідуального завдання 
здійснюється відповідно до методичних рекомендацій розроблених 
Лозовим А.Л. 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
 
8. Позначення фізичних величин 
 


∆U – різниця потенціалів; 
V – швидкість пружних хвиль; 
t – час; 
I – сила електричного струму; 
τ – середній час життя теплових  


нейтронів; 
l – довжина уповільнення швидких 
нейтронів; 
ρ – питомий опір; 
η – полярізуємість. 


9. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 12.1 – 12.2. 
 
10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. – 138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
11. Вимоги до засобів діагностики 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 







навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх 
модульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 


12. Рекомендована література. 
Основна 
1. Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических 
исследований скважин. - М.: Недра, 1984.- 432 с. 
2. Мейер В.А. Геофизические исследования скважин. Учебн. пособие - Л.: Изд-
во Ленинград. ун-та, 1981.- 464 с. 
 


13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 


 
 
 


Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контрольних 
робіт 


Назва змістовного модуля Рекомендовано джерело 
інформації 


Електрохімічні методи каротажу. /1/ 22-43 с.  
Електричний каротаж. /1/, 44-80 с. 
Мікрозондові модифікації каротажу. /1/, 97-111 с. 
Електромагнітні і магнітні методи. /1/, 112-158 с. 
Гамма-каротаж. /1/, 181-225 
Нейтронний каротаж. /1/, 227-240с. 
Термометрія свердловин. /1/, 251-266 с. 
Акустичний каротаж свердловин (АК). /1/, 266-281 с. 
Вивчення технічного стану свердловин. /1/, 313-353 с. 
Спеціальні операції в свердловинах. /1/, 376-386 с. 
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Вступ 
Робоча програма дисципліни «Основи теорії транспорту» конкретизує 


освітньо-професійну програму вищої освіти за професійним спрямуванням 
0903 “Гірництво”. Основою для розробки робочої програми нормативної дис-
ципліни «Основи теорії транспорту» є варіативна частина ОКХ і ОПП напря-
мку Гірництво. 


Дисципліна «Основи теорії транспорту» має на меті навчити майбутнього 
інженера основ теорії й розрахунку транспортних засобів, технічно грамотно на 
основі техніко-економічного обґрунтування, з урахуванням прогресивної техні-
ки й технології робити вибір раціональних схем і засобів транспорту для конк-
ретних умов експлуатації. 


У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичні осно-
ви розрахунку транспортних засобів і принципи їх роботи, конструкції транс-
портних машин та устаткування, основні методи їх експлуатації, наукову орга-
нізацію праці й керування транспортом, правила безпеки при проведенні транс-
портних робіт у шахтах. Студент повинен уміти обґрунтовано вибирати раціо-
нальні схеми й засоби транспорту для конкретних умов експлуатації, застосо-
вувати обчислювальну техніку при вирішенні транспортних завдань. 


Мета курсу: сформувати знання студентів про сучасні засоби механізації 
переміщення вантажів і процеси шахтного транспорту; підготувати їх до прове-
дення виробничої практики на виробництві і до подальшого вивчення дисцип-
лін, пов'язаних із технологією підземної розробки родовищ корисних копалин. 


Завдання курсу: з’ясувати призначення та структуру засобів переміщення 
вантажів; характеристики вантажопотоків і технологічні схеми транспорту при 
розкритті, підготовці та розробці родовищ корисних копалин; методику вибору 
сучасних транспортних засобів та обґрунтування їх експлуатаційних парамет-
рів; відпрацювати навички теоретичного розрахунку засобів транспортування 
вугілля (руди), допоміжних матеріалів, людей та обладнання.  


Вивчаючи цей курс, студенти повинні: 
засвоїти й знати основи теорії переміщення вантажів; класифікацію і 


складові частини засобів механізації для переміщення вантажів; будову, основ-
ні параметри, методи вибору транспортних засобів та їх позитивні й негативні 
властивості;  


уміти виконувати теоретичні розрахунки транспортних засобів для пере-
міщення вантажів, економічно обґрунтувати в заданих умовах параметри тран-
спортних засобів, а також володіти навичками аналізу, синтезу і раціонального 
вибору засобів транспорту на діючих гірничих підприємствах. 


Для вивчення курсу виділяється на семестр 162543 =×  години, із яких ле-
кцій 40220 =×  годин, практичних занять 20 годин (аудиторних годин – 60, са-
мостійне вивчення, в т.ч. виконання домашніх завдань – 102 години). 


Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх за-
своєння, терміни контролю. 


Робоча програма створюється на базі стандарту вищого навчального за-
кладу СВО НГУ НМЗ-05. 
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1. Галузь використання 
Робоча програма дисципліни «Основи теорії транспорту» встановлює: 
• перелік змістовних модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


• розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
• норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
• вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки бакалаврів;  
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
 
2. Основні терміни та відповідні визначення  
Компетентнісний підхід в системі вищої освіти — передбачає визнання 


цінності і самодостатності вищої освіти, відображення результатів навчання у 
формі компетенцій, зіставність вимог до кваліфікацій у рамках Європейського 
простору через систему компетенцій. 


компетенція — здатність і готовність фахівця якісно виконувати певні 
функціональні завдання професійної діяльності; 


компетентність — готовність фахівця успішно працювати за фахом, за-
стосовуючи й примножуючи набутий освітньо-кваліфікаційний потенціал.  


Кредит ECTS — це одиниця виміру навчального навантаження студента, 
необхідного для засвоєння певного модуля. Кредити враховують всі види на-
вчальної роботи, у т.ч. самостійну роботу і забезпечують уніфікований підхід 
до визначення трудомісткості освітньої діяльності студента. 


Модуль — це задокументована завершена частина освітньо-професійної 
програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізу-
ється відповідними формами навчального процесу. 


Змістовий модуль — це відносно цілісний комплекс навчальних елемен-
тів, що складається з окремих чи інтегрованих дисциплін, або їх розділів, суку-
пності тем чи окремих питань, різних форм освітньої діяльності, що об’єднані 
навколо формування чітко визначених компетенцій. 


Уміння – здатність людини виконувати певні дії при здійсненні тієї чи ін-
шої діяльності на основі відповідних знань. 


 
3. Базові дисципліни 
1. Вища математика; 2. Фізика; 3. Нарисна геометрія та інженерна графіка; 


4. Опір матеріалів; 5. Геологія; 6. Основи гірничого виробництва. 
 
4. Дисципліни, що забезпечуються 
1. Транспортні системи гірничих підприємств; 2. Гірничі машини; 3. Теорія 


машин і механізмів та деталі машин; 4. Основи охорони праці; 5. Системи гео-
технологій гірництва; 6. Технологія підземної та відкритої розробки родовищ 
корисних копалин; 7. Проектування гірничих підприємств. 
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5. Склад модулів вибіркової дисципліни «Основи теорії транспорту», роз-
поділ часу на їх засвоєння, терміни контролю 


М
од


ул
і 


Змістові модулі 
Розподіл часу 


аудитор-
ний  


самостій-
на робота 


загаль-
ний 


1 2 3 4 5 
№1 Лекції – 1 семестр, І чверть (1...10 тиждень).               Аудиторні:        2 год на тиждень 


1. ПЕРЕДМОВА. ПРЕДМЕТ КУРСУ 
1.1. Зміст курсу та його зв’язок з суміжними дисциплінами 
1.2. Загальні положення 
1.3. Умови роботи засобів переміщення вантажів на гірничих пі-
дприємствах 
2. ВАНТАЖІ Й ВАНТАЖОПОТОКИ ГІРНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
2.1. Характеристики вантажів 
2.2. Вантажопотоки та складові ланки транспорту 


2 34 54 


3. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ 
3.1. Класифікація засобів переміщення вантажів 
3.2. Критерії оцінки транспортних засобів 


2 


4. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
ВАНТАЖІВ 
А .Стаціонарні засоби транспортування 
4.1. Основні поняття  
4.2. Теоретична продуктивність стаціонарних засобів перемі-
щення вантажів 
4.3. Розрахункова продуктивність безперервного одиночного ва-
нтажопотоку. Коефіцієнт нерівномірності  
4.4. Нерівномірність безперервних збіжних вантажопотоків  
4.5. Місткість бункера 
4.6. Експлуатаційна продуктивність та її резерви 
Б. Самохідні засоби транспортування 
4.7. Загальні питання розрахунку продуктивності 
4.8. Технічна продуктивність самохідної машини 
4.9. Розрахунковий вантажопотік  
4.10. Визначення кількості самохідних машин 
4.11. Експлуатаційна продуктивність та її резерви 


6 


5. СИЛА ТЯГИ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ 
5.1. Переміщення зосередженого вантажу 
5.2. Переміщення розподіленого вантажу 
5.3. Тягове зусилля привідного блока 
5.4. Потужність двигунів  
5.5. Діаграма натягу гнучкого тягового органу 


4 


6. РЕАЛІЗАЦІЯ СИЛИ ТЯГИ 
А. Привідні блоки стаціонарних транспортних машин 
6.1. Реалізація тягового зусилля намотуванням на барабан 
6.2. Реалізація тягового зусилля тертям 
6.3. Реалізація тягового зусилля зачепленням 
Б. Ведучі колеса та гусениці самохідних транспорт-
них машин  
6.4. Сила тяги однієї ведучої осі 
6.5. Сила тяги локомотива 
6.6. Коефіцієнт зчеплення  
6.7. Реалізація сили гальмування 


4 


Контрольна модульна робота за розкладом занять 
(КМР): 9 – 10 тижні 


2 


Разом: 20 
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1 2 3 4 5 
№2 Практичні заняття – 1 семестр, І чверть (1...10 тиждень).  Аудиторні:  1 год на тиждень 


1. Конструкції засобів переміщення вантажів: прин-
цип дії, складові частини, технічна характеристика 


2 17 27 


2. Визначення основних параметрів вантажів 
Розрахунки критеріїв оцінки транспортних засобів 


2 


3. Визначення розрахункового вантажопотоку 
Розрахунки продуктивності транспортних засобів 


2 


4. Тягові розрахунки транспортних засобів безперер-
вної та періодичної дії. Діаграма натягу для гнучкого 
тягового органу 


2 


Контрольна модульна робота за розкладом занять 
(КМР): 9 – 10 тижні 


2 


Разом: 10 
№3 Лекції – 1 семестр, І чверть (1...10 тиждень).                 Аудиторні:    2 год на тиждень 


7. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГРАВІТАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 
7.1. Принцип дії, загальна будова 
7.2. Основи теорії розрахунку гравітаційного транспорту 


2 34 54 


8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ 
СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА 
8.1. Принцип дії, загальна будова, класифікація 
8.2. Приймальна здатність (гранична продуктивність)  
8.3. Основи теорії розрахунку стрічкового конвеєра 


4 


9. РОЗРАХУНОК ПЛАНУВАННЯ ШАХТНИХ РЕЙ-
КОВИХ ШЛЯХІВ 
9.1. Будова рейкової колії  
9.2. З’єднання рейкових колій 
9.3. Порядок розрахунку планування 


4 


10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ 
ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ 
10.1. Класифікація локомотивів, галузь їх застосування 
10.2. Рівняння руху поїзда та його розв’язання для різних режимів 
10.3. Основи теорії розрахунку електровозної відкатки 


4 


11. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ 
КАНАТНОГО ТРАНСПОРТУ 
11.1. Призначення канатного транспорту та його будова 
11.2. Основи теорії розрахунку відкатки кінцевим канатом  
ПІСЛЯМОВА 


4 


Контрольна модульна робота за розкладом занять 
(КМР): 9 – 10 тижні 


2 


Разом: 20 
№4 Практичні заняття – 1 семестр, ІІ чверть (1...10 тиждень).  Аудиторні:  1 год на тиждень 


1. Розрахунок приймальної здатності конвеєра. Вибір 
місця встановлення привідної станції конвеєра  


2 17 27 


2. Розрахунки потужності двигунів транспортних засобів 2 
3. Розрахунок планування колії 2 
4. Тягові та гальмові розрахунки засобів транспорту 2 
Контрольна модульна робота за розкладом занять 
(КМР): 9 – 10 тижні 


2 


Разом: 10 
 Разом на дисципліну 60 102 162 


 Частка навантаження  0,63  
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6. Форма атестаційного контролю 
Форма атестаційного контролю – залік. 
Підсумковий контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості за-


своєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі ре-
зультатів усіх модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх модульних контролів. 


Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни протягом се-
местру заплановано виконання таких самостійних завдань: 


1. Реферат на тему: 
 конструкція транспортних засобів для переміщення вантажів безперерв-


ної й періодичної дії;  
 рейкова колія та допоміжне транспортне обладнання. 
2. Розв’язування задач із загальних питань теорії і розрахунку транспорт-


них установок. 
 
7. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
8. Критерії модульних оцінок 


"Відмінно" – виставляється, якщо при відповіді на питання студент 
виявив знання та уміння у повному обсязі виконувати 
завдання з спорудження відкритих гірничих виробок, 
які передбаченні програмою, та знання з додаткової лі-
тератури на рівні творчого їх використання.  


   
"Добре" – виставляється, якщо при відповіді на питання студент 


виявив знання та уміння відповісти за програмним ма-
теріалом на рівні аналогічного відтворення. 


   
"Задовільно" – виставляється, якщо при відповіді на питання студент 


виявив знання та уміння відповісти за програмним ма-
теріалом на рівні репродуктивного відтворення. 


   
"Незадовільно" – виставляється, якщо при відповіді на питання студент 


виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріа-
лу, допустив принципові помилки при виконанні за-
вдання на рівні нижче репродуктивного відтворення. 
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9. Рекомендована література  
1. Основи теорії та розрахунки засобів транспортування вантажів шахт: 


Навч. посібник / М.Я. Біліченко – Д.: НГА України, 2002. – 103 с. 
2. Транспорт на горных предприятиях / Под общ. ред. проф. Б.А. Кузнецо-


ва. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Недра, 1976. – 552 с. 
3. Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. – 3-є вид. / 


Заг. редагування доповнень та змін проф. М.Я. Біліченка – Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. – 636 с. 


4. Робоча програма і методичні вказівки до самостійного вивчення дисци-
пліни «Основи теорії транспорту» для студентів напряму підготовки 0903 Гір-
ництво / Упоряд.: Л.Н. Ширін, Є.А. Коровяка, Б.М. Брусєнцов. – Д.: НГУ, 2006 
– 20 с. 


5. Справочник. Подземный транспорт шахт и рудников / Под общ. ред. 
Г.Я. Пейсаховича, И.П. Ремизова. – М.: Недра, 1985. – 565 с. 


6. Машины и оборудование для угольных шахт. Справочник / Под ред. 
В.Н. Хорина – 4-е изд., перераб, и доп. – М.: Недра, 1987. – 424 с. 


7. Комплект № 1, 2, 3 методических указаний к лабораторным работам и 
учебных пособий (кафедра рудничного транспорта). 


8. Стандарт вищого навчального закладу. Кваліфікаційні роботи випуск-
ників. Загальні вимоги до дипломних проектів і дипломних робіт / Упоряд.: 
В.О. Салов, О.М. Кузьменко, В.І. Прокопенко. Д.: НГА України, 2000. – 52 с. 
 
 
 
 
 


Завідувач кафедри ТСТ, проф..                                                         Ширін Л.Н. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів напряму   6.50301   Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом 
діагностики під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт встановлює: 
–  компетенції, що має опанувати бакалавр. перелік змістових модулів, 


що опосередковує освітні та професійні компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 


навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 


 
3. Базові дисципліни 


 Вища математика  Основи гірничого виробництва 
 Фізика  Геотехнології гірництва 
 Нарисна геометрія   Геологія 
 Теорія машин і механізмів  Термодинаміка 
 Гідравліка та гідропривід  Механіка гірських порід 
    
    


 
 
 







4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст спец. 9.090306: 
     Буріння свердловин на воду. 
     Буріння свердловин на тверді корисні копалини. 
     Буріння свердловин при інженерно-геологічних вишукуваннях. 
    Автоматизація процесів буріння. 
    Направлене буріння. 
     Буріння технічних свердловин. 
      


5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг  3     кредити   (108 академічних години). 
Лекції – 18 академічних годин. 
Практичні заняття – 12 академічних годин. 
Самостійна робота  84 академічних годин. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


№ З використанням матеріалу 
модуля студент повинен уміти Змістові модулі 


1 Визначати елементи бурової 
свердловини, просторове 
положення свердловини у 
надрах. 


Аналізувати основні операції 
при бурінні свердловин. 


Класифікувати свердловини 
за цільовим призначенням. 


Визначати буримість 
гірських порід. 


Аналізувати положення 
теорії руйнування порід та 
законів руйнування 
(диспергування) твердих тел. 


Класифікувати способи 
руйнування гірських порід. 


Визначати та забезпечувати 
руйнування гірських порід при 
обертальному способі буріння 
свердловин інструментами 
режуще-скалывающего,  
роздавлюючої, дробяще-
скалывающего дій. 


  


Лекції 
1. Загальні відомості про буріння свердловин. 


Фізична модель свердловини. Основні поняття в 
бурінні. Процеси та операції при спорудженні 
свердловин. 


2. Буримість, абразивність гірських порід. Основні 
положення теорії руйнування порід. Загальні 
стан. Енергетичні закони руйнування 
(диспергування) твердих тел. 


3. Методи, процеси, способи РГП і буріння 
свердловин, їх класифікація і загальна 
характеристика. 


4. Теоретичні основи процесу механічного 
руйнування гірських порід під дією навантаження 
при вдавлюванні в породу інденторів. 


5. Руйнування гірських порід інструментом дробяще 
сколюючої дії при ударному бурінні свердловин. 
Руйнування гірських порід інструментом з 
різцями з твердого сплаву режуще-скалывающего 
дії  при обертальному бурінні свердловин  


6. Руйнування гірських порід інструментом 
раздавліваючої дії при обертальному способі 
буріння. Руйнування гірських порід інструментом 
режуще-раздавливающего дії з алазними різцями 
при обертальному буріння. 


7. Руйнування гірських порід інструментом дробяще-
скалывающе-раздавливающего дії з озброєнням 
шарошечного типу при обертальному способі 
буріння. Руйнування гірських порід інструментом 
дії, що режуще-скалывающе-дробящего, при 







№ З використанням матеріалу 
модуля студент повинен уміти Змістові модулі 


ударно-вращательном способі буріння. 
8. Руйнування гірських порід при спеціальних 


способах буріння свердловин.  
9. Видалення продуктів руйнування при бурінні 


свердловин 
2 Визначати енергоємності 


руйнування при взаємодії 
породоруйнівного інструменту з 
гірською породою 


Оцінювати вплив 
середовища на енергоємність 
руйнування гірських порід при 
бурінні 


Визначати основних 
показників буріння свердловин 
твердосплавною коронкою. 


Визначати основних 
показників буріння свердловин 
алмазною коронкою 


Розраховувати критерій 
ефективності буріння 
свердловин  


Визначати характеру напруг 
в породоруйнівному 
інструменті ріжуче-сколюючої 
дії 


Розраховувати швидкості 
висхідного потоку промивної 
рідини 


Практичні заняття 
1. Визначення енергоємності руйнування при 


взаємодії породоруйнівного інструменту з 
гірською породою 


2. Оцінка впливу середовища на енергоємність 
руйнування гірських порід при бурінні 


3. Визначення основних показників буріння 
свердловин твердосплавною коронкою 


4. Визначення основних показників буріння 
свердловин алмазною коронкою 


5. Розрахунок критеріїв ефективності буріння 
свердловин  


6. Розрахунок швидкості висхідного потоку 
промивної рідини 


 
7. Індивідуальне завдання 
До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне 


завдання «Визначення впливу фізичних полів на гірську породу». Виконання 
індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій . 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова 


схема, рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
8 Позначення фізичних величин 
 
V- швидкість; η – коефіцієнт корисної дії 







Q – продуктивність; 
C – осьове навантаження; 
P – тиск; 
n – частота обертання; 
 


m – маса; 
N – потужність; 
ρ – щільність;  
q- питома вага; 


9. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, 
що визначені у даному стандарті. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 12.1 – 12.6. 
 
10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


інтегрованої дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 
у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
11. Вимоги до засобів діагностики 
 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх 
модульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 
 
 







12. Рекомендована література. 
12.1 Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении 


скважин. Учебник для ВУЗов – 4-е изд. - М.: Недра, 1986, - 208 с. 
12.2. Сулакшин С.С. Разрушение горных пород при бурении скважин: 


учебное пособие для вузов / С.С. Сулакшин. - 2-е изд. - Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2008. - 146 с. 


12.3. Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород. – М.: Недра, 
1984. 


12.4. Шрейнер Л.А. Физические основы механики горных пород. – М.: 
Гостоптехиздат, 1968. – 211с. 


12.5 Шамшев Ф.А., Тараканов С.Н., Кудряшов Б.Б. и др. Технология и 
техника разведочного бурения. / - М.: Недра, 1983, - 323 с. 


12.6. С.С.Сулакшин. Технология бурения геологоразведочніх скважин. М.: 
Недра. 1973 


 
13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-


методичного забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 


Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних 
контрольних робіт 


№ 
моду


ля 


Назва   змістовного модуля Рекомендовано джерело 
інформації 


1 Загальні відомості про буріння свердловин. Фізична 
модель свердловини. Основні поняття в бурінні. 
Процеси та операції при спорудженні свердловин. 


/1/ с. 4-11 
/5/ с. 5-68 


Буримість, абразивність гірських порід. /1/ с. 88-112,198-204 
/3/ с.228-232; /6/ с. 26-31 


Основні положення теорії руйнування порід. Загальні 
стан. Енергетичні закони руйнування (диспергування) 
твердих тел. 


/1/ с. 11-26 
/3/ с. 125-125 


Методи, процеси, способи РГП і буріння свердловин, 
їх класифікація і загальна характеристика. 


/1/ с.9-11 
/2/ с.5-29 


Теоретичні основи процесу механічного руйнування 
гірських порід під дією навантаження при 
вдавлюванні в породу інденторів. 


/1/ с. 55-88 
/2/ с.30-61 
/3/ с.54-97 


Руйнування гірських порід інструментом дробяще 
сколюючої дії при ударному бурінні свердловин.  


/1/ с.154-158 
/2/ с.62-70 


2 Руйнування гірських порід інструментом з різцями з 
твердого сплаву режуще-скалывающего дії (РеСкД)  
при обертальному бурінні свердловин  


/1/ с.119-137 
/2/ с.71- 97 
/6/ с. 128-160 


Руйнування гірських порід інструментом 
раздавліваючої дії при обертальному способі буріння.  


/1/ с. 26-40 
/2/ с.97-105 
/6/ с.  184-185 


Руйнування гірських порід інструментом режуще-
раздавливающего дії з алазними різцями при 
обертальному буріння. 


/6/ с. 160-166 
/2/ с.105-114 







Руйнування гірських порід інструментом дробяще-
скалывающе-раздавливающего дії з озброєнням 
шарошечного типу при обертальному способі 
буріння.  


/1/ с. 137-185 
/2/ с.114-122 
6/ с.196-215 


Руйнування гірських порід інструментом дії, що 
режуще-скалывающе-дробящего, при ударно-
вращательном способі буріння. 


/2/ с.124-133 
/6/ с. 185-192 


Руйнування гірських порід при спеціальних способах 
буріння свердловин.  


/3/ с.153-267 
/2/ с.134-138 


 Видалення продуктів руйнування при бурінні 
свердловин 


/5/ с. 159-183 
/6/ с. 23-25, 216- 313 
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Вступ 
Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх 
засвоєння, терміни контролю. 
Навчальна дисципліна «Геодезія» для напряму «Гірництво» вивчається на 
другому курсі, восени. 
Геодезія – вивчає способи спеціальних вимірювань, необхідних при 
вишукуваннях, будівництві та експлуатації інженерних споруд. Тому вона 
потрібна фахівцям спеціальності – Буріння. 
 
1.Базові дисципліни 
«Математика» 
«Фізика» 
 
2.Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







М
од


ул
і 


      Концепції 
(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен 
уміти) 


 
 
   Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
мо


ст
ій


на
 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


  1              2               3   4   5   6 
№1  Лекції – 14, осінь (1...7 тижнів). 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
 Читати зображення 


земної поверхні на 
картах і планах. 
Складати схеми 
геодезичних мереж і 
оцінютави їх 
точність. 
Знати методику 
вимірів довжин і 
кутів серійними і 
сучасними 
геодезичними 
приладами. 
Вимірювати 
геодезичними 
приладами 
горизонтальні, 
віртикальні кути, 
відстані і 
перевищення між 
закріпленими 
точками на земній 
поверхні. 
Обчислювати 
координати пунктів 
геодезичної основи і 
наносити їх на план. 
Виконувати 
підготовку вихідних 
даних для виносу в 
натуру на місцевості 
і геодезичну 
прив'язку проекту і 
осей інженерних 
споруд. 


Передмова. Предмет 
і задачі геодезії. Роль 
геодезії в народному 
господарстві і 
обороні країни. 
1. Визначення 
положення точок 
земної поверхні 
відносно фігури 
Землі. Загальні 
відомості про форму 
та розміри Землі. 
Фізична поверхня 
Землі. Земний 
еліпсоїд (сфероїд). 
Основні параметри 
еліпсоїда (а,в,α). 
Методи проєкцій в 
геодезії. Система 
координат: 
географічна (φ, λ), 
геодезична (B, L). 
Плоских полярних 
координат (β, D). 
Просторових 
полярних координат 
(β, D, ν). Плоских 
прямокутних 
координат (X, Y, H). 
Загальнодержавна 
система плоских 
прямокутних 
координат. Система 
висот (абсолютні і 
умовні висоти точок 


  4  30  







Виконувати 
установку 
конструкцій і 
технологічного 
обладнання на місце 
у відповідності із 
проектними даними 
і нормативними 
вимогами. 
Контролювати зміну 
положення точок 
об'єкту 
геодезичними 
методами протягом 
часу. 


на земній поверхні) 


  2. Орієнтування ліній 
кути, за якими 
орієнтують лінію: 
-істиний 
(географічний) 
азимут А; 
-магнітний азимут 
Ам; 
-дирекційний кут α; 
Зближення 
меридіанів. Магнітне 
схилення. Зв'язок між 
дирекційними кутами 
двох ліній та 
горизонтальним 
кутом між ними. 
Пряма і обернена 
геодезичні задачі. 


  4   


  3. Геодезичні 
державні мережі і 
зйомки. Загальні 
відомості про 
геодезичні мережі. 
Державна геодезична 
мережа та її 
призначення 
(тріангуляція, 
трилатерація, 
полігонометрія, 
нівелювання). 


   







Геодезичні мережі 
згущення. 
Зйомочні геодезичні 
мережі. 
Загальні відомості 
про зйомки. Види 
зйомок у залежності 
від застосування 
приладів. 


  4. Геодезичні 
вимірювання. 
Вимірювання довжин 
ліній . 
Прилади для 
вимірювання довжин 
ліній: 
-стальна стрічка 
-рулетка 
-нитяний даленомір. 
Визначення 
горизонтальних 
проекцій нахилених 
відстаней. 
Принцип 
вимірювання 
горизонтального та 
вертикального кута 
на земній поверхні. 
5. Теодолітна зйомка. 
Теодолітні ходи. 
Камеральна обробка 
результатів 
вимірювань. 
Види зйомок 
ситуації. 
Побудова плану 
теодолітної зйомки. 
6. Вертикальна 
зйомка 
(нівелювання). 
Загальні положення 
про нівелювання. 
Вимірювання 
первищень і 
визначення висот 


  4   







точок. 
Геометричне 
нівелювання і його 
способи. 
Тригонометричне 
нівелювання. 
Тахеометрична 
зйомка. Загальні 
відомості про 
зйомку. 
Обробка результатів 
тахеометричної 
зйомки. 
Побудова 
топографічного 
плану. 


  Інженерно-
геодезичні роботи. 


  2   


  Модульний контроль 
лекційного 
матеріалу. 
8 тиждень 


 
 
 
  2 


  


Разом  16   
 Визначити необхідні 


параметри по 
топографічній карті 
для рішення задач. 
Рішати на 
топографічних 
картах і планах 
інженерно-
геодезичні задачі. 
Вивчити будову 
геодезичних 
приладів і, 
використовуючи їх, 
проводити 
геодезичні 
вимірювання. 
Зрівнювати і 
оцінювати точність 
положення точок 
зйомочної основи. 
Використовуючи 
результати 


Лабораторні заняття – 14, осінь (1...7 
тижні). Аудиторні – 2 години на 
тиждинь 
1. Масштаби, плани, 
карти. Точність 
масштабу. 


 2  30  


2. Рішення задач на 
топографічній карті 


 2   


3. Вивчення 
теодоліта. 
Вимірювання 
горизонтального та 
вертикального кута. 


 2   


4. Обчислення 
координат точок 
теодолітного ходу. 


 2   


5. Вивчення нівеліра. 
Вимірювання 
перевищень 


 2   


6. Обчислення 
журнала 


 4   







геодезичних 
вимірювань 
будувати плани 
крупного масштабу і 
переріз заданої 
точності. 
На основі планів і 
пунктів геодезичної 
основи визначити 
вихідні дані, 
виносити в натуру 
положення 
проектних елементів 
і контролювати 
додерження 
геометричних 
параметрів проекту 
у відповідності 
нормативним 
вимогам. 


тахеометричної 
зйомки . Побудова 
топографічного 
плану. 


  Захист 
лабораторного 
модуля за розкладом 
занять: 8 тижнів 


   


Разом  16   
                                                Разом з дисципліни 
                                               Частка навантаження 


 32  58  90 
  0,67  


 
 
3. Форма контролю засвоєння 
    Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль 
реалізується через визнання середньозваженого бала результату модульного 
контролю та захисту лабораторного модуля. 
 
4. Відповідальність за якість викладання 
    Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
5. Рекомендована література 
1. В.И. Борщ-Компаниец Геодезия, основы аэросъемки и маркшейдерского 
дела.-М.:Недра, 1984г.-447с. 
2. Г.Г. Поклад Геодезия.-М.: Недра, 1988.-304с. 
3. Б.Д. Федоров Геодезия. 1969г. 
4. В.І. Бандурка Геодезія – Дніпропетровськ, 1999р. 
5. Гиршберг М.А. Геодезія. – М.: Недра, 1967 – 384с. 
6. Під редакцією Могильного С.Г., Войтенка С.П. Геодезія. 4.1. - Донецьк 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів напряму   6.50301   Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом 
діагностики під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт встановлює: 
–  компетенції, що має опанувати бакалавр. перелік змістових модулів, 


що опосередковує освітні та професійні компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 


навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 


3. Базові дисципліни 
 
 Вища математика  Матеріалознавство 
 Фізика  Механіка гірських порід 
 Нарисна геометрія   Геологія 
 Теорія машин і механізмів  Промивання свердловин 
 Гідравліка та гідропривід  Руйнування гірських порід при 


бурінні 
   Основи охорони праці 
    


 
 
5. Дисципліни, що забезпечуються  







Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст спец. 9.090306: 
     Буріння свердловин на воду. 
     Буріння свердловин при інженерно-геологічних вишукуваннях. 
    Автоматизація процесів буріння. 
    Направлене буріння. 
     Буріння технічних свердловин. 
      


6. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг  3     кредити   (144 академічних години). 
Лекції – 26 академічних годин. 
Практичні заняття – 26 академічних години. 
Самостійна робота  84 академічих годин. 
 
7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти Змістові модулі 


1  
Розраховувати та аналізувати основні техніко-
економічні показники буріння свердловин. 
 
Підбирати склад бурового снаряду для конкретних 
умов буріння. 
Визначати оптимальну конструкцію бурильної 
колони. 
Застосовувати раціональну технологію експлуатації 
бурильних колон. 
Проектувати конструкції свердловин відповідно до 
умов геологічного розрізу. 
Забезпечувати вимоги технології кріплення 
свердловин. 
 
Розраховувати раціональні технологічні режими 
буріння. 
 
Визначати ефективні типи породоруйнівного 
інструменту з урахуванням механічних властивостей 
гірських порід. 
 Забезпечувати вимоги технології буріння з 
використанням основних способів. 
 
 


Лекції 
1. Склад процесу буріння і 
основні техніко-економічні 
показники 
2. Склад бурового снаряду і 
конструкція його елементів. 
 
 
 
 
3. Конструкція свердловин та  
методика їх проектування. 
4. Технологія кріплення 
свердловин. 
 
5. Технологічні режими 
колонкового буріння. 
 
6.Технологія основних способів 
буріння.(твердосплавне, 
алмазне) 
 







№ З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти Змістові модулі 


 
2. 
 
 


. 
Визначати раціональні умови застосування 
нетрадиційних способів буріння. 
Підбирати необхідне обладнання та інструмент, 
визначати вимоги до робочих параметрів 
(потужність та тиск компресора та ін.). 
Застосовувати найбільш ефективні типи 
породоруйнівного інструменту, технологічні 
режими.та прийоми. 
Оцінювати вплив негативних факторів на результати 
опробування. 
Розраховувати вихід керну  
 
. 
Вибирати найбільш прийнятні  технічні засоби 
буріння по корисній копалині. 
 
Здійснювати підготовку технічних засобів до 
застосування. 
.Забезпечувати вимоги технології буріння по 
покладам корисної копалини. 
Виконувати первісну документацію проб. 
Визначати необхідні види робіт при ліквідації 
свердловин. 
Вибирати спосіб ліквідаційного тампонування  
Визначати склад тампонажної суміші, місця 
розташування ізоляційних пробок. 
Забезпечувати вимоги до обладнання устя 
свердловини при її ліквідації.. 
 


1.Технологія нетрадиційних 
способів буріння:  
з гідротранспортом керну, з 
продувкою зі знімними 
керноприймачами  та  
безкернового. 
 
 
 
 
 
2. Опробування при бурінні 
свердловин.: Якість та 
представництво кернових проб, 
фактори впливу на їх 
збереження.  
3. Технічні засоби відбору проб  
 
 
 
 
4. Особливості технології 
буріння по корисній копалині, 
документація проб. 
5. Ліквідація свердловин 


3.  
Виконувати розрахунки техніко-економічних 
показників, їх аналіз та виявляти резерви підвищення 
ефективності буріння. 
 
Підбирати раціональний склад бурового снаряду в 
залежності від умов геологічного розрізу. 
Проектувати конструкції свердловин та технологію 
їх кріплення обсадними трубами. 
Вибирати найбільш ефективні типи 
породоруйнівного інструменту  на визначати 
раціональні параметри технологічних режимів. 
 


Практичні заняття 
Розрахунок та аналіз техніко-
економічних показників буріння 
свердловин 
 
Вивчення конструкції складових 
бурового снаряду 
Проектування конструкції 
свердловини 
Проектування технологічних 
режимів твердосплавно-
алмазного буріння 
 
 
 


4. Вибирати раціональні конструкції технічних засобів 
відбору проб корисної копалини, виконувати їх 
підготовку  до використання. 
Визначати спосіб ліквідаційного тампонування 


Конструкції технічних засобів 
відбору проб керну та шламу. 
 
Складання проекту 







№ З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти Змістові модулі 


Визначати місця установки ізолюючих пробок. 
Підбирати склад тампонажної суміші та 
розраховувати кількість матеріалів. 
 
 


ліквідаційного тампонування 
свердловини. 


 
8. Індивідуальне завдання 
До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне 


завдання «Визначення потреб в устаткуванні, інструментах та матеріалах, 
необхідних для буріння свердловини». 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова 


схема, рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
9 Позначення фізичних величин 
 
 
V- швидкість; 
Q – продуктивність; 
C – осьове навантаження; 
P – тиск; 
n – частота обертання; 
 


 
η – коефіцієнт корисної дії 
m – маса; 
N – потужність; 
ρ – щільність;  
q- питома вага; 


 
10. Форма підсумкового контролю  


Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 
контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, 
що визначені у даному стандарті. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 13.1 – 13.6. 
 
11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


інтегрованої дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 







у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  
Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 


інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  
 
12. Вимоги до засобів діагностики 
 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх 
модульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 
13. Рекомендована література 


 
13.1.  Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение: Учебное 
пособие. – М,: Недра, 1989. –247 с. 
13.2.  Технология и техника разведочного бурения: Учебник для вузов / 
Ф.А.Шамшев, С.Н.Тараканов, Б.Б.Кудряшов и др. – 3-е изд. – М.: Недра, 1983. 0- 
565 с. 
13.3.  Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. 
М., Недра,  1979. 
13.4.  Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин / Под ред. 
Е.А.Козловского: В 2 т. – М.: Недра, 1984. – Т.1 – 512 с. 
13.5.  Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин / Под ред. 
Е.А.Козловского: В 2 т. – М.: Недра, 1984. – Т.2 – 457 с. 
13.6. Технология бурения геологоразведочных скважин на твердые полезные 
ископаемые. Конспект лекций / Сост. И.Н.Пахомов, Ю.Л.Кузин.- НГУ, 
Днепропетровск, 2002.- 75 с. 


 
14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-


методичного забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 







Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних 
контрольних робіт 


№     
моду
ля 


  Назва   змістовного модуля   Рекомендовано джерело 
інформації                    


1                            2                 3 
 Склад процесу буріння і основні техніко-


економічні показники 
/1/, с.5-8, 16-22, 146-154; 
/3/, с.5-7, 11-16, 85-88; 
/9/, с.5-7  
 


Склад бурового снаряду і конструкція 
його елементів. Колонковий снаряд, 
бурильна колона та її експлуатація. 


/1/, с.22-43; /2/, с.169-172; 
/3/, с.93-103; /4/, с.106-116;  
/5/, с.197-219, 221-222;  
/8/, с.51-72, 87-90; /9/, с.13-19 


Конструкція свердловин: методика 
проектування, обсадні колони, технологія 
кріплення свердловин. 


/3/, с.159-161; /5/, с.30-35;  
/8/, с.72-76, 203-207, 250-251; 
/9/, с.13-19. 


Технологічні режими колонкового буріння   /4/, с.19-20 


Технологія основних способів 
колонкового буріння:  
твердосплавне  
 
 
 
 
   
алмазне 
 
 
 
 
  
 зі  знімними керноприймачами 
 
 
 


 
 
/1/, с.159-165; /2/, с.242-252, 
268-274; /3/, с.216-223; /4/, с. 
167-207; /5/, с.271-293; /5/, с. 
26-43; /8/, с.8-11, 38-42,240-
247; /9/, с.20-24, 67-69. 
 
/1/, с.168-197; /2/, с.252-268, 
274-283; /3/, с.224-235; /4/, 
с.28-103; /5/, с.235-258. 264-
271; /6/ с,3-26; /8/, с.11-33, 35-
37, 207-240; /9/, с.24-32 
 
/1/, с.198-312; /2/, с.283-293; 
/4/, с.128-152; /5/, с.360-383; 
/6/, с.56-74; /7/, с.44-58; /8/,  
с.296-339; /9/, с.32-36.  







Технологія спеціальних способів буріння:  
з гідротранспортом керну 
 
 
 
 
 з продувкою  
 
 
 
 


 
 
/1/, с.242-252; /3/, с.279-281; 
/4/, с.271-276; /5/, с.383-391; 
/6/, с.74-75; /7/, с.58-71; /9/, 
с.37-39 
 
/1/, с.229-233; /5/, с.406-408; 
/6/, с.74-85; /9/, с.37-39 


Опробування при бурінні свердловин 
.  


/1/, с.305-304; /2/, с.306-316; 
/3/, с.266-279; /5/, с.315-344; 
/8/, с.268-295; /9/, с.40-58, 74-
75 


Ліквідація свердловин /6/, с.393-396; /7/, с.217-228; 
/9/, с.58-59, 73 
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ПЕРЕДМОВА 


 
1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО 
кафедрою геології та розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 
Наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30.08.2009 №55 
 
 
3. УВЕДЕНО 
Вперше 
 
4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ 
Приходченко Василь Федорович, завідувач кафедри геології та розвідки родовищ 
корисних копалин, проф.; 
Савчук В’ячеслав Степанович, проф. кафедри геології та розвідки родовищ кори-
сних копалин; 
Сафронов Ігор Леонідович, доц. кафедри геології та розвідки родовищ корисних 
копалин; 
Полякова Наталія Сергіївна, доц. кафедри геології та розвідки родовищ корисних 
копалин ; 
Мостика Олена Миколаївна, доц. кафедри геології та розвідки родовищ корис-
них копалин ; 
Жильцова Ірина Вікторівна, доц. кафедри геології та розвідки родовищ корисних 
копалин ; 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна – це сукупність модулів, що підлягає підсумковому 


контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалі-
зується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабо-
раторні роботи, практичні заняття, семінари тощо). Змістовий модуль – сукуп-
ність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному на-
вчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фа-
хівців (ОПП). 


Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх 
засвоєння, терміни контролю. 


Навчальна дисципліна «Геологія» (кафедра геології та розвідки родовищ 
корисних копалин «Родовища корисних копалин з основами гірничопромислової 
геології) для напряму "Гірництво" вивчається на першому курсі, в третій  чвер-
ті, оскільки вона відноситься до розряду загальноосвітніх предметів, що є осно-
вою для вивчення інших дисциплін. Предметом цієї частини дисципліни «Гео-
логія» є вивчення  геологічних процесів, що формують родовища корисних ко-
палин, генетичної класифікації родовищ корисних копалин, класифікації кори-
сних копалин за напрямами використання в народному господарстві, основ 
вчення про пошуки та розвідку родовищ корисних копалин, їх геолого-
економічної оцінки, організації діяльності геологічних служб на гірничо-
видобувних  підприємствах, завдань цих служб та методів їх вирішення. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викла-


дання навчальної дисципліни. 
Стандарт встановлює: 
♦ перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


♦ розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
♦ норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
♦ рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 


♦ відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випуск-


ників вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
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2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 


напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Пере-


лік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними рівнями». 


 
 
3. Базові дисципліни 
 


ПН3 «Фізика» 
ПН4 «Хімія» 
ПН5 «Геологія» (загальна геоло-


гія, гідрогеологія) 
 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються дисципліною «Геологія»  
(Родовища корисних копалин з основами гірничо-промислової геології) 


Згідно з ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 
Екологія; 
Основи гірничого виробництва; 
Геотехнології гірництва; 
Процеси підземних гірничих робіт; 
Процеси відкритих гірничих робіт; 
Основи менеджменту в гірничому виробництві; 
Основи охорони праці; 
Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин; 
Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин; 
Менеджмент та планування вугільним підприємством; 
Моделювання об’єктів гірничого виробництва; 
Теорія геодинамічних явищ; 
Моделювання виробничих процесів; 
Рекультивація земель, порушених ВГР. 
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5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 


№1 


Вміти аналізувати геоло-
гічні фактори утворення 
родовищ корисних копа-
лин, класифікувати тіла 
корисних копалин за 
морфологією та умовами 
залягання для визначення 
умов їх розробки, аналі-
зувати речовинний склад 
корисних копалин. 
Розрізняти генетичні ти-
пи родовищ корисних 
копалин, аналізувати 
особливості їх утворення, 
виділяти промислові ти-
пи родовищ корисних 
копалин, знати основні 
напрями використання 
різних корисних копалин. 
Володіти основними по-
няттями вчення про по-
шуки та розвідку родо-
вищ корисних копалин, 
аналізувати завдання різ-
них етапів геологорозві-
дувальних робіт та мето-
дів їх вирішення. 
Знати методи підрахунку 
запасів корисних копа-
лин, основні параметри 
геолого-економічної оці-
нки родовищ корисних 
копалин . 
Знати принципи органі-
зації  геологічних робіт 


Лекції – 2 семестр, 3 чверть  (1…8 тижні). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Вступна лекція. Родовища корис-
них копалин, умови та геологічні фак-
тори їх формування, морфологія та 
умови залягання тіл корисних копа-
лин, речовинний склад корисних ко-
палин.  


2 


29 45 


2. Генетична класифікація родовищ 
корисних копалин. Ендогенні родо-
вища корисних копалин. Екзогенні 
родовища корисних копалин. Мета-
морфогенні родовища корисних копа-
лин. 


2 


3. Металічні та неметалічні корисні ко-
палини. Руди чорних та легуючих ме-
талів. Руди кольорових металів. Руди 
благородних металів. Руди радіоактив-
них металів. Руди рідких, розсіяних та 
рідкоземельних металів. Природні бу-
дівельні матеріали. Індустріальна сиро-
вина. Хімічна сировина. 
 


2 


4. Горючі корисні копалини. Тверді го-
рючі корисні копалини. Нафта. Природ-
ний газ. 2 


5. Пошуки та розвідка родовищ корис-
них копалин. Кондиції, методи підра-
хунку запасів, геолого-економічна 
оцінка родовищ корисних копалин 


2 
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М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 
на гірничо-видобувних 
підприємствах, їх завдан-
ня та методи їх вирішен-
ня. Встановлювати та 
аналізувати геологічні 
фактори, які ускладню-
ють процес видобутку 
корисних копалин, знати 
методи  їх прогнозування 
та мінімізації впливу. 
Знати умови утворення 
техногенних родовищ 
корисних копалин. Ана-
лізувати екологічні нас-
лідки розробки родовищ 
корисних копалин та спо-
соби їх усунення. 
 
 


6. Геологічна служба на гірничо-
видобувних підприємствах, її завдан-
ня та методи вирішення. Геологічні 
фактори, що ускладнюють розробку 
родовищ корисних копалин, методи їх 
прогнозу та мінімізації впливу. Тех-
ногенні родовища корисних копалин.  
Екологічні наслідки розробки родо-
вищ корисних копалин. 


4 


Модульний контроль лекційного ма-
теріалу: 8 тиждень 


2 


Разом: 16 


№2 


Розрізняти та визначати 
текстури та структури 
зразків корисних копа-
лин, текстури та структу-
ри, характерні для різних 
генетичних типів корис-
них копалин. 
Вміти описувати зразки 
корисних копалин, ви-
значати корисні компо-
ненти, аналізувати їх діа-
гностичні ознаки, встано-
влювати генетичний тип 
та напрями використан-
ня, оцінювати кількісний 
вміст цінної речовини. 
 


Лабораторні заняття – 2 семестр, 3 чверть 
(1...8 тижні). Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Текстури та структури руд  4 29 45 


2. Металічні корисні копалини 4 


3. Неметалічні корисні копалини. Хі-
мічна та індустріальна сировина, при-
родні будівельні матеріали.  


4 


4. Тверді горючі корисні копалини 2 


Модульний контроль – захист лабора-
торного модуля за розкладом занять: 
8 тиждень 


2 


Разом: 16 


Разом з дисципліни 32 58 90 
Частка навантаження  0,64  
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6. Форма контролю засвоєння 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий конт-


роль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального ма-
теріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних 
контролів.  


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх модульних контролів. 


 
7. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
8. Рекомендована література 
 
1. Милютин А.Г. Геология. –  М.: Высшая школа, 2004. – 413 с. 
2. Милютин А.Г. Геология и разведка месторождений полезных ископае-


мых. – М.: Недра, 1989. – 296 с. 
3. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых /Под ред. 


В.В. Ершова. – М.: Недра, 989. –399 с. 
4. Введение в геологию и разведку месторождений полезных ископаемых.  


И.Л. Никольский, Б.С. Панов, А.А., Корчемагин и др. – К., Вища школа, 1979.  
– 304 с. 
          5. Месторождения полезных ископаемых и их разведка. Дорохин И.В., 
Богачева Е.Н., Дружинин А.В. и др. – М.: Госгортехиздат, 1961. – 446 с. 
          6. Горовой А.Ф., Кирюков В.В., Брижанев А.М. Геология и разведка 
угольных месторождений. – К.: ИСИО МОУ, 1994. – 228 с. 
          7. Ершов В.В. Основы горнопромышленной геологии. – М.: Недра, 1988. 
– 328 с. 
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Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без до-
зволу Національного гірничого університету. 







 


Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни  «Геотехнології гірництва (фахова час-


тина)» − нормативний документ, який складається на підставі освітньо-
професійної програми (ОПП). 


Навчальна дисципліна «Геотехнології гірництва (фахова частина)» визна-
чає комплекс модулів, що підлягають підсумковому контролю. Модуль конт-
роль – це задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується за 
допомогою певних видів навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
практичні). Змістовий модуль – сукупність лекційних і практичних навчальних 
елементів, створена за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та 
подана в ОПП. 


Навчальна програма дисципліни «Геотехнології гірництва (фахова части-
на)» розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена для викладання 
дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни «Геотехнології гірництва (фахова час-
тина)»розроблена на весь період реалізації освітньо-професійної програми під-
готовки бакалаврів напряму 6.050301 Гірництво і затверджується наказом рек-
тора. 


1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання нор-


мативної дисципліни «Геотехнології гірництва (фахова частина)» бакалаврам з 
гірництва.  


Стандарт встановлює: 
– компетенції, які має опанувати студент; 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
– позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в навча-


льному матеріалі; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 


напрямом 6.050301 Гірництво. 







2.5. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997. «Перелік 
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ви-
щих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».  


 
 
3. Базові дисципліни 


5П «Геологія» 13Ф «Вища математика» 
 Основи гірничого виробництва  Спорудження гірничих виробок 
6П «Екологія» 14Ф «Фізика» 
8П «Нарисна геометрiя та 


iнженерна графіка» 
15Ф «Хімія» 


4. Дисципліни, що забезпечуються основами гірничого виробництва 
Згідно з ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст – це: 
«Теорія керування масивом гірських порід» − спеціальність 7.050301; 
«Проектування гірничих підприємств» − спеціальність 7.050301; 
 «Процеси підземних гірничих робіт» – спеціальність 7.050301; 
«Технологія підземної розробки корисних копалин» – спеціальність 


7.050301. 


5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять  


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу мо-
дуля студент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


 


1 2 3 4 5 6 
№1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Класифікувати гірничі об’єкти; 
Знати способи видобутку корисних 
копалин; 
Вибирати свердловини за їх приз-
наченням; 
Знати способи буріння свердловин; 
Приймати раціональні рішення при 
виборі технологічної схеми прове-
дення горизонтальних та похилих 
гірничих виробок. 


Визначити параметри технології 
очисних робіт: 


по типовим технологічним схе-
мам виймання вугілля в довгих 
очисних вибоях на пологих пластах; 


по типовим технологічним схе-
мам виймання вугілля в довгих 
очистих вибоях на крутих пластах; 


по типовим технологічним схе-
мам виймання вугілля в коротких 


Лекції − 1 семестр, ІІ чверть  
(1…7 тижні) 


Аудиторні – 3 години на тиждень 


1. Передмова. «Загальне 
уявлення про технології 
видобутку твердих корис-
них копалин». Загальні 
принципи побудови моделі 
системи технології видобут-
ку корисних копалин. Мо-
дель технологічного процесу 
гірничого виробництва. Пе-
ретворення структури тех-
нологічної системи. Способи 
видобутку корисних копа-
лин. Класифікація гірничих 
об'єктів. 


1 76 108 







 


1 2 3 4 5 6 
 
 
 


очисних вибоях; 
по типовим технологічним схе-


мам при розробці рудних та неруд-
них покладів. 


Знати: 
-основи технології відкритої ро-


зробки, системи розробки та розк-
риття родовищ; 


-системи та методи розробки 
нафти, способи експлуатації нафто-
вих свердловин; 


-системи та методи розробки га-
зу і газового конденсату. 


-основи технології і техно-
логічних схем підземного збереган-
ня природного газу. 


Володіти основами технології 
транспортування нафтопродук-
тів і газу. 


 


2. «Складові технології бу-
ріння свердловин» Сверд-
ловини їх призначення та 
класифікація. Способи бу-
ріння, складові бурового 
устаткування та технологіч-
ного інструменту. Техноло-
гія буріння свердловин. 
Очисні агенти, устаткування 
для готування й очищення 
промивних рідин. Кріплення 
свердловин. Спеціальні тех-
нічні засоби для буріння 
свердловин. 


3 


3. «Складові технології 
очисного виймання при 
підземній розробці родо-
вищ корисних копалин» 
Типові технологічні схеми 
проведення горизонтальних 
та похилих гірничих виро-
бок. Типові технологічні 
схеми виймання вугілля в 
довгих очисних вибоях на 
пологих пластах. Типові те-
хнологічні схеми виймання 
вугілля в довгих очисних 
вибоях на крутих пластах. 
Типові технологічні схеми 
виймання вугілля в коротких 
очисних вибоях на пологих 
пластах. Типові технологічні 
схеми відбивання рудних та 
нерудних покладів з відкри-
тим очисним простором. Ти-
пові технологічні схеми від-
бивання рудних та нерудних 
покладів з закладанням. Ти-
пові технологічні схеми від-
бивання руди та доставка. 


6 







1 2 3 4 5 6 
4. «Складові технології ві-
дкритої розробки родовищ 
корисних копалин» Загаль-
ні відомості про процеси та 
технологію відкритої розро-
бки родовищ корисних ко-
палин. Технологія і механі-
зація процесів відкритих гір-
ничих робіт: підготовка гір-
ських порід до виймання; 
виймально-навантажувальні 
роботи; продуктивність ви-
добувних машин; перевезен-
ня гірської маси; відвальні 
роботи на кар'єрах. Техноло-
гія і комплексна механізація 
відкритих гірничих робіт: 
Основи технології відкритої 
розробки, системи розробки 
та розкриття родовищ; роз-
робка горизонтальних та по-
логих покладів корисних ко-
палин; розробка наклоних та 
крутих покладів корисних 
копалин; технологія та меха-
нізація розробки гірських 
порід гідравлічним спосо-
бом; особливості розробки 
розсипних родовищ; особли-
вості розробки родовищ бу-
дівельних гірських порід. 


6 


5. «Складові технології  ро-
зробки родовищ нафти і 
газу» Нафтова та газова 
промисловість України. Сис-
теми та методи розробки на-
фти: способи експлуатації 
нафтових свердловин; шахт-
ний спосіб розробки нафто-
вих родовищ; теплові методи 
видобутку нафти. Системи 
та методи розробки газу і 
газового конденсату: загаль-
ні відомості; методи підви-
щення продуктивності свер-
дловин; збір і підготовка 
свердловинної продукції на 
нафтових і газових промис-
лах; збір і підготовка нафти 
на нафтових промислах; Збір 
і підготовка газу й газового 
конденсату; Основи переро-
бки нафти й газу. 


4 







 


1 2 3 4 5 6 
6. «Основні положення те-
хнології транспортування, 
зберігання й розподілу на-
фти й газу» Технології тра-
нспортування нафтопродук-
тів і газу, призначення, склад 
і розрахунки нафто- і газоп-
роводів. Нормування, типи й 
кількість нафтосховищ. Пі-
дземні сховища для нафти, 
нафтопродуктів і зріджених 
вуглеводневих газів. Газго-
льдери. Системи розподілу 
природного газу. Основи те-
хнології підземного збері-
гання природного газу. 


2 


Модульний контроль − лек-
ційна контрольна робота: 8-й 
тиждень 


2   


Разом 24   
№2 Складати технологічні схеми све-


рдловинного видобутку твердих ко-
рисних копалин. 


Зображувати типові технологічні 
схеми ведення підземних гірничих 
робіт . 


Свідомо використовувати техно-
логію відкритої розробки родовищ,  
та називати їх технологічні системи 
розробки та розкриття родовищ. 


Пояснювати системи та методи 
розробки нафти та газу.  


Описувати технології транспорту-
вання нафтопродуктів і газу. 


Практичні заняття − 1 семестр,  
ІІ чверть (1...7 тижні) 


Аудиторні – 1 година на тиждень 
1. Технологічні схеми сверд-
ловинного видобутку твер-
дих корисних копалин. 


2   


2. Типові технологічні схеми 
ведення підземних гірничих 
робіт . 


2 


3. Технологія відкритої роз-
робки родовищ. Системи ро-
зробки та розкриття родо-
вищ. 


2 


4. Системи та методи розро-
бки нафти та газу. Техноло-
гії транспортування нафтоп-
родуктів і газу. 


2 


Модульний контроль − захист 
практичного модуля за розк-
ладом занять: 8-й тиждень 


 


Разом 8   
  Разом з дисципліни 32 76 108 
  Частка навантаження  0, 70  


 


 


 


 


 







6. Позначення фізичних величин 
Н  – глибина розробки корисної копа-
лини; 


f  – коефіцієнт міцності порід за 
шкалою проф. М.М. Протод’яконова; 
m  – потужність покладу корисних ко-
палин; 
α  – кут залягання покладу корисних 
копалин; 


1S  – розмір шахтного (рудного) поля 
за простяганням; 


2S  – розмір шахтного (рудного) поля 
за падінням чи повстанням; 
лавl – довжина лави;  
cтL  – довжина виймального стовпа; 
Ψ – угли откосів – град 
 h – висота уступів – м 
Н кін – кінцева глибина  кінцеві розмі-


ри карьера; 
К – коефіцієнти розкриву (Середній 
коефіцієнт; (в м3/м3)  
Кср  –Експлуатаційний коефіцієнт ро-
зкриву Кэ (в м3/м3)   
Шаровий коефіцієнт розкриву Ксл (в 
м3/м3)  
Контурний коефіцієнт розкриву Кк (в 
м3/м3) 


сжσ  – опір породи стисненню; 
рσ  – опір породи розтяганню; 


В  – ширина виробки; 
вВ  – висота виробки; 


L  – шаг встановлення рамного кріп-
лення; 
P  – несуча здатність кріплення; 
γ  – об’ємна вага породи; 
ρ  – щільність породи. 
прS  – площа перетину виробки у про-


ходці; 
 Т – температура повітря у виробці, 
град; 


l  – довжина шпуру (свердловини), що 
припадає на 1 м3 підірваної гірничої 
маси, яка виражається у м/м3 і є вели-
чиною, оберненою виходу гірничої 
маси з 1 м свердловини; 
d – діаметри бурових коронок, 
g – густина нафти  кг/м3; 
Q – обводненість м3/год; 
рН – пластових вод 
Кф – коефіцієнт фільтрації 
Тп – температура плавлення 0C 


 


7. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий конт-


роль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навча-
льного матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх 
модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваже-
ного балу за результатами всіх модульних контролів. 


8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 


 



http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%83%D1%80

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0





 


9. Рекомендована література 
 


1.  Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных 
ископаемых: Учебник для вузов. /Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Гряду-
щий Ю.Б., Колоколов О.В., Табаченко Н.М., Почепов В.Н. и др. – Днепропет-
ровск, 2002. – 730 с. 


2. Технологические схемы разработки пологих пластов на шахтах Украи-
ны. Руководящий нормативный документ Министерства угольной промышлен-
ности Украины. – 1998. – 244 с. 


3. Рогатин Н.Н. Технология и комплексная механизация открытых горных 
работ. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1982.– 277 с. 


4. Новожилов М.Г., Кучерявый Ф.И. и др. Технология открытой разработ-
ки месторождений полезных ископаемых. Часть 1. Технология, механизация и 
автоматизация производственных процессов на открытых горных работах. Уч. 
пособие для студентов горных вузов. – М.: Недра 1971. – 512 с. 


5. Бурение и оборудование геотехнологических скважин / Сергиенко И.А., 
Мосеев А.Ф., Бочко Э.А., Пименов М.К. –М: Недра, 1984. – 224 с. 


6. Шаровар И.И.  Геотехнологические способы разработки пластовых мес-
торождений. – М.: Издательство Московского государственного горного униве-
рситета, 1999. – 242 с. 


7. Аренс В.Ж. Геотехнологические методы добычи полезных ископаемых. 
– М.: Недра, 1975, 264 с. 


8. Некрасовский Я.Э., Колоколов О.В. Основы технологии горного произ-
водства. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1981.- 209 с. 


9. Килячков А.П., Брайцев А.В. Горное дело. – М.: Недра, 1990.- 432 с. 
10. Борисенко С.Г. Технология подземной разработки рудных месторож-


дений. – К.: Вища шк. Главное изд-во, 1987.- 262 с. 
11. Килячков А.П. Технология горного производства: Учеб. Для вузов.- 4е 


изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1992.- 415 с. 
12. Геотехнолгические способы разработки месторождений полезных ис-


копаемых: Учеб. Пособие / Колоколов О.В., Табаченко Н.М. – К.: УМК ВО, 
1991. – 200 с. 


13. Конспект лекций по дисциплине «Геотехнологии горного дела» специ-
альная часть,  для бакалавров направления подготовки 6.050301 Горное дело / 
Руденко Н.К., Медяник В.Ю., Стрелец А.П., Федоренко Э.А. – Днепропетровск 
НГУ, 2006. – 480 с. 


 
 
 
 
 
 
Зав. кафедри ПРР, професор      Бондаренко В.І. 
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ПЕРЕДМОВА 


 
І  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають під-


сумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з ви-
значеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змісто-
вий модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відпові-
дності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора за-
кріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гір-
ництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання ви-


біркової дисципліни «Буріння свердловин на нафту і газ» бакалаврам з гірни-
цтва.  


Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в на-


вчальному матеріалі; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Пере-


лік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рів-
нями».  







 
3. Базові дисципліни 


 
 Вища математика  Механіка гірських порід 
 Фізика  Очисні агенти в бурінні 
 Теоретична механіка  Руйнування гірських порід при 


бурінні 
 Теорія машин і механізмів та 


деталі машин 
 Буріння свердловин на тверді ко-


рисні копалини 
 Гідравліка та гідропривід  Буріння свердловин на воду 
 Геологія  Направлене буріння 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-


аліст спеціальності 6.050301: 
     Закінчування свердловин. 
     Аварії та ускладнення в бурінні. 
 


5. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля сту-
дент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
р-


ни
й 


са
м


ос
ті


й-
на


 р
об


от
а 


за
га


ль
-


ни
й 


 


1 2 3 4 5 6 
№ 1 Класифікувати пастки нафти і газу. 


Вибрати породоруйнуючий інструмент в за-
лежності від геологічних і технологічних 
умов. 
Вибрати компоновку бурильної колонни. 
Вибрати спосіб буріння свердловини. 
Вирахувати основні закономірності роботи 
турбіни. 
Користуватись робочою характеристикою 
турбіни турбобура для визначення парамет-
рів його роботи. 
Класифікувати турбобури. 
Користуватись робочою характеристикою 
вибійного двигуна для визначення парамет-
рів його роботи. 
Користуватись робочою характеристикою 
електробура для визначення параметрів його 
роботи. 
Визначати вплив параметрів режиму буріння 
на техніко-економічні показники 


Лекції − 8 семестр, І чверть (1…8 тиж-
ні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Загальні відомості 
про родовища нафти і 
газу 2 


25 45 


2. Породоруйнівний 
інструмент 2 
3. Бурильна колона 4 
4. Способи буріння 4 
5. Режим буріння 4 
Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 
9 − 10 тижні 


4 


Разом 20 


№ 2 Визначити основні конструктивні параметри 
й умови застосування тришарошкових доліт. 
Класифікувати тришарошкові долота.  


Практичні заняття − 8 семестр, І чверть 
(1...8 тижні) 


Аудиторні – 1 години на тиждень 







1 2 3 4 5 6 
Розраховувати кінематичні та гідравлічні па-
раметри роботи три шарошкових доліт. 
Проектувати компонування бурильної коло-
ни. 
Проектувати параметри режиму буріння. 
Проектувати конструкцію свердловини. 
 


1. Тришарошкові доло-
та 4 


16 36 


2. Проектування ком-
понування бурильної 
колони 4 
3. Проектування пара-
метрів режиму буріння 4 
4. Конструкція сверд-
ловин 4 
Модульний контроль − 
захист практичного 
модуля за розкладом 
занять:  9 − 10 тижні 


2 


№ 3 Проектувати конструкцію свердловини. 
Вибирати спосіб цементування.  
Вибирати технологію цементування обсад-
них колон. 
Підбирати параметри і властивості промива-
льної рідин для вскриття продуктивного пла-
ста. 
Вибирати конструкцію привибійної зони 
свердловини. 
Вибирати апарати для опробування свердло-
вини в залежності від мети опробування. 
Вибирати тип бурової установки для буріння 
свердловин на морі. 
 


Лекції − 7 семестр, І чверть (1…8 тиж-
ні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Конструкція сверд-
ловин на нафту і газ 4 


25 45 


2. Цементування свер-
дловин 4 
3. Розкриття продукти-
вних пластів 2 
4. Опробування нафто- 
і газоносних пластів 4 
5. Буріння свердловин 
на морі 2 
Модульний контроль − 
захист практичного 
модуля за розкладом 
занять:  9 − 10 тижні 


4 


№ 4 Розраховувати параметри одноступінчастого 
цементування нафтових і газових свердло-
вин. 
Вибирати технологію обладнання устя свер-
дловини. 
Розраховувати параметри промивання свер-
дловини. 
Вибирати бурову установку. 


Практичні заняття − 7 семестр, І чверть 
(1...8 тижні) 


Аудиторні – 1 години на тиждень 
1. Розрахунок цементу-
вання 4 


16 36 


2. Обладнання устя 
свердловини 4 
3. Розрахунок проми-
вання свердловин 4 
4. Вибір типу бурової 
установки 4 
Модульний контроль − 
захист практичного 
модуля за розкладом 
занять:  9 − 10 тижні 


4 


  Разом 20   
  Разом з дисципліни 80 82 162 
  Частка  навантаження  0, 51  
 







6. Позначення фізичних величин 
 
V- швидкість; 
Q – продуктивність; 
C – осьове навантаження; 
P – тиск; 
n – частота обертання; 


 
η – коефіцієнт корисної дії 
m – маса; 
N – потужність; 
ρ – щільність;  
q- питома вага 


 
7. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий кон-


троль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння на-
вчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваже-
ного балу за результатами всіх модульних контролів. 


 
8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
9. Рекомендована література 


1. Я.С. Коцкулич, Я.М. Кочкодан. Буріння нафтових та газових сверд-
ловин. – Коломия: Вік, 1999. 


2. А.Г. Калинин, А.З. Левицкий. Технология бурения разведочных 
скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые. – М.: Недра, 1988. 


3. Технология бурения глубоких скважин. Под редакцией Мавлюто-
ва М.Р. – М.: Недра, 1982. 


4. И.В. Элияшевский, М.Н. Сторонский, Я.В. Орсуляк. Типовые зада-
чи и расчеты в бурении. – М.: Недра, 1982. 


5. К.В. Иогансен. Спутник буровика. – М.: Недра, 1986. 
6. Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. – 


М.: Недра, 1988. 
7. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. В 2 


томах. М.: Недра, 1985. 
 
 


Путівник джерелами інформації  
 


№ мо-
дуля 


  Назва   змістовного модуля   Рекомендовано джерело інфо-
рмації                    


1                            2                 3 
1 1. Загальні відомості про родовища нафти і газу /3/, с.67-70;  


2. Породоруйнівний інструмент /1/, с.11-19; /3/, с.70-77 
3. Бурильна колона /1/, с.41-44; /3/, с.117-121 
4. Способи буріння /1/, с.45-47 







5. Режим буріння /1/, с.58-65; /3/, с.110-116 
2 1. Тришарошкові долота /1/, с.41-44; /3/, с.117-121 


2. Проектування компонування бурильної колони /1/, с.45-47 
3. Проектування параметрів режиму буріння /1/, с.45-47 
4. Конструкція свердловин /1/, с.58-65; /3/, с.110-116 


3 1. Конструкція свердловин на нафту і газ /1/, с.48-53 
2. Цементування свердловин /1/, с.53-57 
3. Розкриття продуктивних пластів /1/, с.66-85, 93-173; /3/, 122-130 
4. Опробування нафто- і газоносних пластів /3/, с.110-116 
5. Буріння свердловин на морі /1/, с.41-44; /3/, 131-137;  


4 1. Розрахунок цементування /1/, с.48-53 
2. Обладнання устя свердловини /1/, с.53-57 
3. Розрахунок промивання свердловин /3/, с.110-116 
4. Вибір типу бурової установки /1/, с.66-85, 93-173; /3/, 122-130 
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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та 
розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету. 







Вступ 
 


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного гірничого універстету. 
Інтегрована програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який складається на 
підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів та молодших спеціалістів 
напряму 6.050301 «Гірництво». 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підлягають засвоєнню 
бакалаврам, які навчаються за скороченим терміном навчання на базі освітньо-професійної 
програми молодшого спеціаліста.  


Змістові модулі дисципліни базової ОПП бакалавра, що співпадають за компетенціями і 
відповідним змістом із дисциплінами ОПП молодшого спеціаліста, до інтегрованої програми не 
входять. 


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


 
Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, що здійснюють викладання 


нормативної дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» бакалаврам.  
Стандарт встановлює: 


— перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної компетенції 
фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). Похідні компетенції - є 
навчальними цілями дисципліни.  


— компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі ОПП молодшого 
спеціаліста з будівництва; 


— перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції; 
— розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
— норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
— позначення одиниць фізичних величин; 
— форму підсумкового контролю; 
— відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
— інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
— вимоги до засобів діагностики. 


Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих 
навчальних закладів. 


 
 


2. Нормативні посилання 
 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 


          2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом  
6.050301 Гірництво 
.2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік напрямів та 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». 


 
3. Базові дисципліни 


Вища  математика  
 







4. Дисципліни , що забезпечуються 
 


Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: 
 


Теоретична механіка 
Теорія машин і механізмів та деталі машин 
Основи гірничого виробництва 
Технологія підземних розробок родовищ корисних копалин 
Геологія и геоморфологія. 
Топографія 
Геодезія. 
Основи електротехніки та електроніки 
Технологія спорудження гірничих виробок 
Сучасні технології та прибори геодезичних зйомок 
Курсове та дипломне проектування 


 
 


5. Обсяг дисципліни 
 


Загальний обсяг – 8,5 кредити ECTS (306 академічних годин). 
Лекції - 32 академічних годин. 
Практичні заняття  - 80 академічних годин. 
Лабораторні заняття –  академічних годин. 
Самостійна робота – 194 академічних годин. 


 
  


6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент повинен 
уміти) 


Змістові модулі 


 Оволодівати методами побудови третьої проекцію точки 
по двох заданих. 
 
Знати класифікацію прямих в залежності від їх положення 
відносно площин проекцій. Визначати по слідах прямої її 
положення. Оволодівати методом прямокутного 
трикутника.  
 
Класифікувати площини в залежності від їх положення 
відносно площин проекцій. Будувати лінії окремого 
положення на площині. Визначати кути нахилу площин до 
площин проекцій. Оволодівати методами побудови лінії 
перетину площин та точку перетину прямої с площиною. 
Визначати відстань від точки до площини. 


Лекції  
1.Втуп. Предмет та 
основний метод нарисної 
геометрії.  
2. Проекціювання точки 
3. Проекціювання прямої 
лінії 
4.  Проекціювання  
площини  







1 Будувати проекції точки по заданих її координатах.  
Будувати сліди прямих. Визначати натуральну величину 
прямої загального положення. 
Будувати лінії перетину площин та точку перетину прямої 
с площиною. 
Визначати відстань від точки до площини. 
 


Практичні заняття  


Рішення задач по 
проекціюванню точки на 
дві та три площини 
проекцій, 
проекціюванню прямої і  
площини. Рішення задач 
на взаємне положення 
точки та площини, 
прямої та площини, двох 
площин. 


2 
 


Користуватись прийомами перетворення проекцій: заміна 
площин проекцій, обертання навколо осей 
перпендикулярних та паралельних площинам проекцій, 
методами побудови проекцій перерізів поверхонь 
площиною. 
Користуватись прийомами побудови лінії перетину 
просторових тіл та ізометричних і діметричних проекції 
деталей. 


Лекції  
1 Методи перетворення 
проекцій 
2. Відображення 
геометричних тіл та їх 
перетин площиною. 
3. Перетин поверхонь 
лініями 
4. Взаємний перетин 
поверхонь 
5. Аксонометричні 
проекції 


3 Виконувати перетворення проекцій: заміну площин 
проекцій, обертання навколо осей перпендикулярних та 
паралельних площинам проекцій.  
Виконувати побудову проекцій перерізів поверхонь 
площиною і розгорток, лінії перетину просторових тіл. 
Будувати ізометричні та діметричні проекції. 
 


Практичні заняття  
Рішення задач методами 
заміни площин проекцій, 
обертанням навколо осей 
перпендикулярних та 
паралельних площинам 
проекцій. 
Побудови перетину 
площиною 
багатогранних та кривих 
поверхонь,  розгорток. 
Рішення задач на 
перетин прямої і 
поверхні, взаємний 
перетин двох поверхонь. 
Побудова 
аксонометричних 
проекцій.  
 


4 Виконувати креслення трьох виглядів деталі по двом 
заданим. Виконувати необхідні розрізи, наносити 
розміри.. 
 


Практичні заняття 
 Стандарти на виконання 
креслень (лінії 
креслення, формати, 
масштаби, шрифти, 
нанесення розмірів). 
Геометричне та 







 
 


7. Позначення фізичних величин 
 


H – горизонтальна площина проекцій a′, b′, c′... – фронтальні проекції 
V – фронтальна площина проекцій a′′, b′′, c′′... – профільні проекції 
W – профільна площина проекцій P, Q, S... – площини у просторі 
X, Y, Z – осі проекцій PH, QH, SH... – горизонтальні сліди 
A, B, C... – точки у просторі PV, QV, SV... – фронтальні сліди 
a, b, c... – горизонтальні проекції  PW, QW, SW... – профільні сліди 
 


 
8. Форма підсумкового контролю 


 
Нормативна форма атестаційного контролю – іспит. Підсумковий контроль здійснюється 


у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без 
участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів. 


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені 
програмою. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за методичними 
рекомендаціями 11.1, 11.5, 11.7. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1 та 11.2. 
 
 


9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
 


Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в 
повному обсязі. 


Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного 
гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді 
типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-
методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 


 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення контрольних заходів 


подані у вигляді переліку питань. 


проекційне креслення 
(вигляди, розрізи, 
перерізи). 


5 Виконувати креслення трьох виглядів деталі з натури та з 
складального креслення.  
Виконувати креслення деталі по наочному зображенню. 
Виконувати ескізи та робочі креслення деталі з 
зображенням та позначенням різьб. 


Практичні заняття  


  Виконання креслень 
умовного позначення та 
зображення різі. 
Виконання ескізів та 
робочих  креслень з 
натури, читання і 
деталювання 
складальних рисунків 







Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 
засвоєння: 


КЗ = N/P, 
де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 
 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність 
студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 


прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних 


стандартів. 
11. Рекомендована література 


 
1.  Гордон В. О., Семенцов – Огиевский М. А. Курс начертательной геометрии, — М: Высш. шк., 
1960, 1988. 
2.  Гордон В. О. и др. Сборник задач по начертательной геометрии. — М.: Высш. шк., 1971. 
3.  Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии.— М.: Высш. шк., 1980. 
4.  Рудаев А. К. Сборник задач по начертательной геометрии— М.: Высш. шк., 1971, 1967. 
5.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт №1 і №2 з «Нарисной 
геометрії» для студентів напрямку 0503 ( 0903) «Гірництво» / Укл.: О.С.Жовтяк, Т.С.Савельєва, 
Л.М.Благодарна. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2009.– 19 с. 
6.  Годик Е. И. и др. Техническое черчение. — К.: Наук. думка, 1983. 
7.  Левицкий В. С. Машиностроительное черчение. — М.: Высш. шк., 1988. 
8.  Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению. . — М.: 
Высш. шк., 1983. 
9.  Потишко А. В., Крушевская Д. П. Справочник по инженерной графике. К.: Наук. думка, 1976. 
10. Государственные стандарты Союза ССР. Единая система конструкторской документации. — 
М.: 1984.  
11. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Прикладна комп’ютерна графіка» для 
студентів напрямів 6.070106 Автомобільний транспорт та 6.050502 Інженерна механіка. 
«Створення тривимірних моделей методом видавлювання» / Упоряд.: Г.К. Ванжа, О.О. 
Якушева, О.М. Твердо хліб.— Д.: НГУ, 2008 -43 с. 
12. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Прикладна комп’ютерна графіка» для 
студентів напрямів 6.070106 Автомобільний транспорт та 6.050502 Інженерна механіка. 
«Створення тривимірних моделей методом обертання» / Упоряд.: Г.К. Ванжа, О.О. Якушева, 
О.М. Твердо хліб.— Д.: НГУ, 2008 -33 с. 
13. Компас – 3D V11. Лабораторний практикум. Вправи в електронному вигляді. 


 
12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


 Забезпечення 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе 


завідувач кафедри. 
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Загальні положення 
 


В цілі виконання курсового проекту входить поглиблення та закріплення знань 
по курсу "Буріння свердловин на тверді корисні копалини", надбання навиків рі-
шення конкретних задач з використанням довідкової та спеціальної літератури. 


Вихідними даними для проектування є матеріали, зібрані в геологорозвідуваль-
ній організації за місцем роботи студента (заочна форма навчання) або при прохо-
дженні виробничої практики. В виключних випадках вихідні дані можуть бути вида-
ні викладачем. 


Проект включає текстову частину в вигляді пояснювальної записки з необхідни-
ми обґрунтуваннями та розрахунками і графічну частину – лист геолого-технічного 
проекту (ГТП). 


Текстова частина проекту повинна містити опис геолого-технічних умов буріння 
свердловини, обґрунтування та розрахунки щодо вибору конструкції свердловини, 
бурового обладнання, інструменту, технології буріння, вирішення інших питань, 
пов’язаних з бурінням свердловини і зумовлених змістом проекту. 


Особливу увагу належить звернути на конкретність викладення пояснювальної 
записки. Не слід містити загальновідомі істини, опис стандартного обладнання та ін-
струменту. В тексті допускаються лише загальноприйняті скорочення. Прийняті рі-
шення бажано підкріплювати прикладами з практики, технічними чи економічними 
розрахунками та досвідом геологорозвідувальних організацій. 


При виконанні розрахунків спершу формулюється задача і приймаються вихідні 
дані, далі наводиться розрахункова формула з посиланням на її джерело, розкрива-
ється її зміст з поясненням розмірності величин. Після цього в формулу підставля-
ються чисельні значення і дається кінцевий результат. Результати розрахунків мо-
жуть бути представлені в вигляді таблиць і графіків. Всі розрахунки виконуються з 
використанням розмірностей в системі "СІ". 


Пояснювальна записка оформлюється на аркушах формату 210х297мм. Після ти-
тульного листа, форма якого наведена в додатку I, слідує оригінал завдання на кур-
совий проект і зміст з вказівкою сторінок тексту. В записці даються відповідні поси-
лання на літературні джерела, таблиці, малюнки. В кінці пояснювальної записки на-
водиться перелік використаної літератури. 


Основним документом, згідно з яким проводиться буріння свердловини, є геоло-
го-технічний проект. Він повинен містити достатньо повну інформацію про геолого-
технічні умови буріння, передбачених проектом технічних засобах і технології, якіс-
ним показникам. Всі записи в ГТП (додаток II) повинні базуватися на відповідних 
обґрунтуваннях, наведених в пояснювальній записці. ГТП оформлюється на крес-
лярськім папері формату А1 тушшю чи олівцем, записи виконуються креслярським 
шрифтом. 







ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ПРОЕКТУ ТА ЇХ ЗМІСТ 
 


Проект повинен містити наступні розділи: 
 
 Вступ 


1. Геолого-технічні умови буріння і конструкція свердловини. 
2. Вибір способів буріння, обладнання і інструменту. 
3. Промивка свердловини. 


3.1. Промивні рідини і їх параметри. 
3.2. Приготування та очистка промивних рідин. 


4. Породоруйнівний інструмент і режими буріння. 
4.1. Вибір породоруйнівного інструменту. 
4.2. Обґрунтування режимів буріння. 
4.3. Технічні засоби і технологія буріння по корисній копалині. 
4.4. Контроль процесу буріння. 


5. Перевірочні розрахунки вибору бурового обладнання та інструменту. 
5.1. Розрахунок витрат напору при промиванні свердловини і потужності 


приводу насосу. 
5.2. Розрахунок потужності приводу бурового верстата. 
5.3. Розрахунок вантажопідйомних пристроїв. 
5.4. Розрахунок режиму підйому бурильної колони. 


6. Методи боротьби з геологічними ускладненнями. 
7. Ліквідація свердловини. 
8. Складання специфікації основних видів бурового обладнання, інструменту та 


матеріалів, необхідних для буріння свердловини.  
 
     Список використаної літератури. 
     


 
Вступ 


 
В цьому розділі в стислій формі наводяться загальні відомості про родовище, 


промислове значення корисної копалини, стадії розвідки. Вказується, які задачі ви-
рішує проект та які прогресивні технічні засоби і технологія передбачені проектом 
для їх вирішення. 
 


1. Геолого-технічні умови буріння і конструкція свердловини 
 
Цей розділ проекту повинен містити необхідні для подальшого проектування 


данні, що характеризують геологічний розтин свердловини і умови буріння. 
Відомості про геологічний розтин повинні включати характеристику гірських 


порід по складу, перелік основних груп порід, їх буримість та розподіл загального 
обсягу буріння по категоріям буримості (табл.1). По даним матеріалів виробничої 
практики, літературних джерел /1,т.1,с.15-20; 5,с.8-9/ чи виданих вихідних даних 







приводяться відомості по механічним і абразивним властивостям основних груп по-
рід, дається оцінка буримості в цілому по геологічному розтину. 


 
Таблиця 1. Розподіл груп порід геологічного розтину по категоріям буримості. 
 
Найменування 
    порід  


Категорія по бури-
мості (К) 


Загальна потуж-
ність, м 


% в загальному об-
сязі 


    
    
 Разом К сер.  100 
 
 


Далі наводяться дані про кути залягання пластів, наявності інтервалів порід, схи-
льних до обвалів (вивітрілі, тріщинуваті, розсланцьовані, розсипчасті) поглинанням 
промивної рідини, звуженню стовбура свердловини та іншим видам ускладнень. Об-
ґрунтовується доцільність буріння окремих інтервалів свердловини без відбору кер-
на, дається характеристика корисної копалини, умов її залягання і визначається не-
обхідність використання спеціальних технічних засобів і технології в межах продук-
тивної товщі. 


Опис геолого-технічних умов буріння не повинен зводитися до переліку вихід-
них даних (завдання) курсового проекту, а містити аналіз умов з виростанням відпо-
відних літературних джерел. 


Проектування конструкції свердловини проводиться в відповідності з її цільовим 
призначенням, геолого-технічними умовами буріння і включає обґрунтування діаме-
трів породоруйнівного інструменту, розмірів обсадних колон та типу їх з'єднань, ін-
тервалів цементування. Прийнята конструкція свердловини повинна забезпечити ви-
конання цільового завдання з використанням прогресивних технічних засобів і тех-
нології при мінімальних витратах металу і цементу. 


При визначенні кінцевого діаметра свердловини належить виходити, передусім, 
із умов одержання достовірної проби корисної копалини, керуючись при цьому ре-
комендаціями по мінімально допустимим діаметрам керну корисної копалини 
[1,т.1,табл..11,13], даними практики буріння в аналогічних умовах чи вимог до необ-
хідної маси проби. 


При проектуванні конструкції свердловини необхідно враховувати можливість 
ліквідації деяких видів ускладнень без використання обсадних труб (за рахунок спе-
ціальних промивних рідин, проміжного тампонування та ін.), або використання по-
тайних колон, особливо на значних глибинах. В разі пропусків діаметрів породоруй-
нівного інструменту чи ступінчатості відкритого стовбура свердловини дається від-
повідне обґрунтування. При виборі параметрів конструкції свердловини доцільно 
використовувати рекомендації, надані в літературних джерелах [2,с.16-18, 8,с.31-34]. 


При необхідності проектом необхідно передбачити часткове чи повне цементу-
вання затрубного простору. При цьому розраховується необхідний об’єм цементного 
розчину, кількість сухого цементу і води для його приготування [4,с.142; 7, с.468; 9, 
с.331], а також спосіб цементування. 







Розділ завершується описом конструкції свердловини (зверху вниз) з зазначен-
ням призначення обсадних колон та їх найменування, способу їх кріплення, типу 
з'єднань обсадних труб. Наводиться схема прийнятої конструкції та її шифр [1, 
т.1,с.33; 10; 2, с. 16]. Основні параметри конструкції свердловини зводяться в табли-
цю. 


 
Таблиця 2. Основні параметри конструкції свердловини 


 
Інтервал 
буріння,м 


Діаметр 
буріння, 
мм 


Інтервал 
кріплення 
трубами,м 


Діаметр обсадних 
труб, мм 


Тип з'єд-
нань  


Інтервал це-
ментування, 
м Внутрішн. Зовнішн. 


       
       
 
2. Вибір способу буріння, бурового обладнання і інструменту 
 


В відповідності з призначенням свердловини і характеристикою геологічного ро-
зтину обґрунтовується спосіб буріння – обертальний (колонковий чи безкерновий), 
ударно-обертальний та ін. і вид породоруйнівного інструменту (твердосплавні, ал-
мазні коронки або долота). При поєднанні колонкового буріння з безкерновим об-
ґрунтовується доцільність останнього і зазначаються його інтервали. 


Раціональні області застосування різних способів буріння визначаються по реко-
мендаціям, що наведені в літературних джерелах [1, т.1,табл.9, 11; 2,с.8] та досвіду 
виробничих організацій. Основні об’єми буріння свердловини належить здійснювати 
колонковим способом, обмежуючи безкернове буріння достатньо потужними тов-
щами непродуктивних порід. 


З урахуванням призначення свердловини, її конструкції і прийнятих способів бу-
ріння здійснюється вибір основного бурового обладнання (верстат, насос, вишка). 
При виборі бурового верстата (установки) необхідно орієнтуватися на сучасні моде-
лі конструкцій, що найбільш повно відповідають вимогам прогресивної технології 
буріння [7,табл.12, 19; 9, табл. 13; 10, табл. 12, 17]. Після обґрунтування кожного ви-
ду обладнання приводиться його технічна характеристика. 


Вибір бурового інструменту здійснюється з урахуванням способів буріння, що 
застосовуються, і проектної конструкції свердловини. Вибирається тип бурильної 
колони, включаючи (при необхідності) обтяжувальні бурильні труби (ОБТ) [5, с.107-
116; 3, с.51-53], технічні засоби для проведення спуско-підйомних операцій [1,т.1, 
с.180-187; 2, с.87-97], склад колонкового набору.  
 
3. Промивка свердловини 
 
      В відповідності з даними геологічного розтину свердловини та хімічними влас-
тивостями підземних вод обґрунтовуються вимоги до промивної рідини, її тип і 
склад /2,табл..21; 4,с.22/, визначаються її параметри. При цьому необхідно орієнту-
ватися на використання найбільш ефективних розробок в цій галузі (безглиністі, ін-
гібіровані, висококальцієві розчини, розчини на полімерній основі, поверхнево-







активні антифрикційні добавки, емульсійні розчини, піни та ін.). В разі необхідності 
або в цілях економії матеріалів може бути передбачена заміна одного типу промив-
ної рідини на інший, а також використання для промивки свердловини технічної во-
ди. 
      З урахуванням вибраного типу промивної рідини і прийнятих її параметрів опи-
сується порядок хімічної обробки і введення реагентів та добавок. Виходячи з обсягу 
свердловини, циркуляційної системи і можливих втрат розраховується загальна пот-
реба в матеріалах для приготування промивної рідини  /2, с.65-85; 6, с.117-126/. На-
водиться характеристика пристроїв для очистки промивної рідини від шламу. 
 
4. Породоруйнівний інструмент і режим буріння 
 


Тип породоруйнівного інструменту (долота, коронки, розширювачі) вибирається 
для кожної різновидності або групи порід, які об'єднують різні різновидності порід 
зі схожими механічними і абразивними властивостями, категорією по буримості, не-
залежно від глибини їх залягання [2, табл.7, 9, 10; 3, табл.1.4, 1.18, V.6; 5, табл. 2.6, 
2.9, 4.6; 9, табл. 15, 16; 10, с.124]. Основні конструктивні параметри породоруйнів-
ного інструменту надаються в вигляді таблиці (табл.3). 
 
Таблиця 3. Області застосування і характеристика породоруйнівного інструменту 
 


Характеристика порід 


Тип породо-
руйнівного 
інструменту 


Конструктивні параметри 


Наймену-
вання 


Катего-
рія по 
бури-
мості 


Група аб-
разивності 


Діаметр, мм Число 
ос-


новн. 
різців 
(паке-


тів) 


Пло
ща 


тор-
ця, 
см2 


Зов-
нішн.  


Внутр
. 


        
 


В таблицю заносяться дані вибраних типів породоруйнівного інструменту для 
кожної групи порід і діаметру. Число основних і підрізних різців ребристих і різце-
вих та пакетів різців самозаточувальних твердосплавних коронок наведені в додатку 
IV.  


При виборі породоруйнівного інструменту необхідно орієнтуватися на найбільш 
ефективні для даних умов типи, в тому числі вузькоспеціалізовані алмазні коронки, 
коронки з заданим виступом алмазів та ін. При твердосплавному бурінні в породах 
1-2 груп абразивності доцільно використовувати коронки СМ та СТ, а при абразив-
ності 3-4 груп - СА. При алмазному бурінні коронки з нормальною матрицею (3) ре-
комендовані для 3 групи абразивності, з твердою (4)- в породах 4-5 груп і з надтвер-
дою - в породах 6 групи абразивності. Це стосується лише коронок без заданого ви-
ступу алмазів. 


Проектування режимів буріння включає розрахунок для кожного типу породо-
руйнівного інструменту значень режимних параметрів, їх корегування з врахуван-







ням конкретних умов буріння, бурового обладнання і інструменту, що застосову-
ються, співставлення з існуючими рекомендаціями і остаточне їх визначення.  


Розрахунок осьового навантаження (Сос) виконується з урахуванням рекоменда-
цій по значенням питомого осьового навантаження (на різець чи пакет різців твердо-
сплавної коронки, 1 см2 робочої площі торця алмазної коронки або 1см діаметру до-
лота) для даної групи порід [2,с.120-138; 3,с.243-248; 5, с.79, 205]. 


Частота обертання снаряду (n) вибирається по рекомендаціям значень окружної 
швидкості коронки, а кількість промивної рідини (Q) – по рекомендаціям висхідного 
потоку в кільцевому просторі між бурильною колоною і стінками свердловини або 
по питомому розходу на 1см діаметра коронки (долота). 


Скореговані значення режимних параметрів з урахуванням точності вимірюваль-
них приладів і характеристики верстата зводяться в таблицю 4. 
 
Таблиця 4. Прийняті значення режимних параметрів 
 
Порода Категорія 


по бури-
мості 


Типорозмір 
коронки 


Значення режимних параметрів Примітка 
Сос.,даН n, об/хв. Q, дм3/хв. 


       
 


В примітці вказуються обмеження чи інші особливості режиму буріння окремих 
інтервалів свердловини, пов'язаних з тріщинуватістю порід, глибиною буріння та ін. 


Прийняті режимні параметри повинні забезпечувати максимальну механічну 
швидкість при допустимому зносі інструменту. Необхідно орієнтуватися на викори-
стання найбільш прогресивних режимів буріння, враховуючи при цьому конкретні 
геолого-технічні умови: глибину буріння, стійкість стінок свердловини, технічні 
можливості бурового обладнання та інструменту. Для реалізації високих частот обе-
ртання, особливо при алмазному бурінні, доцільно передбачити застосування техні-
чних та технологічних засобів, направлених на зниження витрат потужності на обер-
тання бурильної колони, підвищення її роботоздатності, усунення хибних наслідків 
вібрації снаряду. 


Далі розглядаються особливості буріння по корисній копалині, що забезпечують 
отримання кондиційного виходу керну. На основі даних про умови залягання корис-
ної копалини, фізико-механічних властивостей порід, що її складають, і вимог до 
опробування вибирається тип колонкового снаряду, описується принцип формуван-
ня керну та приводиться технічна характеристика. Обґрунтовуються основні поло-
ження технології зустрічі і перебурки корисної копалини: проходка за рейс, параме-
три режиму буріння, особливості технологічних прийомів. Передбачаються органі-
заційні заходи, що забезпечують високу якість опробування. 


Для забезпечення об’єктивного контролю процесу буріння необхідно передбачи-
ти застосування контрольно-вимірювальних приладів. Приводяться дані про їх при-
значення і характеристиці /1,т.1,с.134-147/. 


 
5. Перевірочні розрахунки вибору обладнання та інструменту 
 







5.1. Визначення необхідного тиску та потужності двигуна насосу 
 


Розрахунок ведеться стосовно найбільш важких умов роботи бурового насосу, 
тобто при максимальній глибині свердловини. Витрати промивної рідини прийма-
ються по даним раніше виконаних розрахунків в розділах 3 і 4 і прийнятих значень 
витрат при цій глибині. Властивості промивної рідини також повинні відповідати 
прийнятим параметрам. 


Для забезпечення циркуляції промивної рідини в заданій кількості насос повинен 
розвивати тиск, достатній для подолання гідравлічного опору в усіх ланках цирку-
ляційної системи, а потужність двигуна не повинна виходити за межі його технічної 
характеристики. Розрахунки виконуються згідно з методикою, викладеною в /4,с.35; 
7, с.199; 9, с.119/. По результатам розрахунків дається висновок про відповідність 
параметрів вибраного насосу умовам його використання. 
 


5.2. Розрахунок потужності приводу бурового верстата 
 


Витрати потужності для приводу бурового верстата залежать від значної кілько-
сті параметрів, і її визначення можливе лише приблизно, на основі емпіричних фор-
мул. Значна частина формул, приведених в учбовій та спеціальній літературі, заста-
ріла і не відповідає сучасним параметрам бурового обладнання, інструменту і режи-
мів буріння. Найбільш прийнятними для розрахунків є методики, викладені в літера-
турних джерелах /2, с.139-144; 4, с. 93-95; 1,т.П,с.275-281/. 


Розрахунок проводиться стосовно умов буріння на кінцевій глибині свердловини 
і включає визначення необхідної потужності двигуна, що витрачається в процесі бу-
ріння, і складається з трьох основних складових: потужності, що витрачається на 
вибої свердловини, потужності, що витрачається на обертання бурильної колони в 
свердловині, та потужності, що витрачається в трансмісії бурового верстата. 


По результатам розрахунків дається висновок про відповідність потужності виб-
раного бурового верстата умовам буріння. В випадку, коли витрати потужності на 
буріння перевищують встановлену потужність приводу, необхідно передбачити за-
міну верстата або скорегувати режими буріння чи застосувати інші додаткові заходи 
по зниженню витрат потужності на обертання бурильної колони. 
 
5.3. Перевірочний розрахунок вантажопідйомних засобів 
 


В цьому розділі здійснюється вибір схеми талевої оснастки, а також перевірка на 
вантажопідйомність прийнятих раніше вишки (щогли) та елеватора. 


Оснастка талевої системи вибирається з урахуванням вантажопідйомності лебід-
ки верстата для умов максимальної маси бурового інструменту. При цьому талева 
оснастка може бути прийнята як з парним, так і з непарним числом струн, що скоро-
чуються. Для рівномірного розподілу навантаження на бурову вишку при значній 
глибині свердловини доцільно орієнтуватися на застосування симетричної двох- чи 
чотирьохструнної оснастки. При визначенні маси бурового снаряду та навантаження 
на гак при підйомі параметри бурильної колони та промивної рідини повинні відпо-







відати тим, що наведені в розділах 2 та 3. Максимальне навантаження на гак порів-
нюється з вантажопідйомністю елеватора і дається висновок про його придатність. 


При значній глибині свердловини, коли необхідно використовувати 3-х та 4-х 
струнну оснастку слід передбачити переоснащення талевої системи, визначивши ма-
ксимальні глибини свердловини, які можна досягти при одно-, двох- чи трьохструн-
ній талевих системах. 


В залежності від прийнятої схеми талевої оснастки розраховується навантаження 
на кронблочну раму і дається висновок про відповідність вантажопідйомності вишки 
(щогли) умовам експлуатації. 


Витрати потужності приводу верстата на підйом бурильної колони здійснюється 
для умов кінцевої глибини свердловини при мінімальній швидкості підйому з ураху-
ванням прийнятої схеми талевої оснастки. Отриманий результат порівнюється з по-
тужністю двигуна і наводиться відповідний висновок. Методика розрахунків ванта-
жопідйомних засобів викладена в посібниках /2, 4/ та ін. 
 


5.4. Розрахунок режиму підйому бурильної колони 
 


З метою скорочення витрат часу на спускопідйомні операції підйом бурового 
снаряду необхідно виконувати з повним використанням потужності двигуна верста-
та. Для визначення раціонального режиму підйому необхідно розрахувати довжину 
бурового снаряду, що підіймається при різних частотах обертання барабану лебідки. 


Максимальна кількість свічок, що можливо підняти при заданій  швидкості, ви-
значаються по формулі: 


Ni = 102 N0 зт.с. m / Vб.л. qn  l, 
 
де   N0 – встановлена потужність двигуна, кВт; 
      m  число струн талевої системи, що скорочуються; 
      Vб.л.  – швидкість обертання барабану лебідки, м/с; 
      qn  - маса 1 м снаряду в свердловині, кг; 
       l   - довжина свічки, м. 
В результаті може бути розрахована довжина бурового снаряду (кількість сві-


чок), що підіймається на кожній швидкості роботи лебідки при умові повного вико-
ристання її можливостей і потужності двигуна верстата. 
і т.д. При виконанні розрахунків належить мати на увазі, що для геологорозвідува-
льних установок максимальні швидкості підйому бурового снаряду обмежуються 1,6 
м/с. 


Результати розрахунків зводяться в таблицю (табл.5) і відображаються графіком. 
 


Таблиця 5. Режими підйому бурового снаряду 
 


Інтервал підйому, 
м. 


Кількість свічок Швидкість навивки 
канату, м/с 


Швидкість підйо-
му, м/с 


    
 
  







6. Методи боротьби з геологічними ускладненнями 
 


Згідно з геолого-технічними умовами буріння свердловини (розділ 1) в проекті 
необхідно передбачити заходи по попередженню негативних проявів геологічних 
ускладнень та їх ліквідації. Окрім перекриття найбільш небезпечних інтервалів све-
рдловини колонами обсадних труб, це може бути використання спеціальних проми-
вних рідин, проміжне тампонування окремих інтервалів за допомогою сумішей на 
основі цементу або синтетичних смол та інше. Необхідну інформацію по цьому пи-
танню можна знайти в посібниках /1,т.П,с.193-209; 9,с.334-336/ та ін. 
 


7. Ліквідація свердловини 
 
По завершенню буріння свердловини проводиться комплекс робіт, спрямованих 


на відновлення природного стану порушених надр та рекультивації ділянки, займа-
ної під бурову. 


В цьому розділі визначається можливість витягнення обсадних труб та їх кіль-
кість (довжина), розробляється проект ліквідаційного тампонування, описується по-
рядок рекультивації ділянки та облаштування устя свердловини. 


Проект ліквідаційного тампонування включає вибір способу тампонування, 
складу тампонажної суміші, розрахунок необхідної кількості матеріалів для ЇЇ при-
готування /7, с.472/, визначення місць установки ізоляційних пробок. 


В заключній частині цього розділу приводиться перелік робіт по рекультивації 
ділянки /1.т.П,с.389-396/ та облаштуванню устя свердловини. 
 


8. Складання специфікації основного обладнання, інструменту та матеріалів 
для буріння свердловини 


 
Специфікація визначається в проекті по спрощеній формі і включає лише основ-


ні види бурового обладнання, інструменту та матеріалів, необхідних для буріння та 
поповнення зносу. Розрахунки виконуються на основі норм, передбачених „Збірни-
ком укрупнених кошторисних норм” /11/, витяги з яких приведені нижче (додаток 
III). Номери таблиць відповідають „Збірнику”.  Специфікація бурового обладнання 
включає бурову установку (верстат), насос, вишку (щоглу), полуавтоматичний еле-
ватор, труборозворот. 


Необхідна кількість бурового інструменту розраховується по наступним позиці-
ям: обсадні і бурильні труби та їх з'єднання, колонкові труби, перехідники, коронки 
та долота. 


Витрати матеріалів включають промивну рідину в цілому та глину і конкретні 
реагенти (добавки), зокрема, цемент і необхідні добавки. 


Витрати часу на буріння по спрощеній методиці визначаються стосовно середньо 
виваженого діаметра свердловини 


Дс =( Д1L1+ Д2L2 +....+ ДnLn) /∑L 
по нормам, наведеним в табл.3.4, дод.Ш 


Т = Н⋅Lк, верстато-змін, 







де Н - норма часу для найближчих значень діаметру свердловини та категорії по бу-
римості (визначеної в розділі 1, табл.1), верст.-зм. в інтервалі, що відповідає кінцевій 
глибині, Lк – кінцева глибина свердловини, м. 
        В подальших розрахунках витрат бурового інструменту враховуються отримані 
витрати часу на буріння. 
а. Витрати колонкових труб (по табл.3.26 додатку Ш ) 
 
Зовнішній 
діаметр, 
мм 


Обсяг бу-
ріння, м 


Середня 
категорія 
по інтерва-
лу 


Початкова 
кількість, 
м 


Норма 
зносу, 
м/м 


Кількість 
на попов-
нення зно-
су, м 


Загальна 
кількість, 
м 


       
 
б. Витрати подвійних перехідників (по табл. 3.26 додатку ) 
 
Шифр пере-
хідника 


Обсяг 
буріння, 
м 


Середня 
категорія 
по інтер-
валу 


Початкова 
кількість, 
шт. 


Норма 
зносу, 
шт/м. 


Кількість на 
поповнення 
зносу, шт. 


Загальна 
кількість 


       
 
Примітка: витрати колонкових труб та перехідників визначаються для кожного ді-
аметра буріння свердловини колонковим способом; норма витрат приймається по 
найближчій до середньої категорії порід по інтервалу буріння даного діаметру. По-
чаткова кількість – по одній колонковій трубі (6 м) та перехіднику кожного діамет-
ру. 
б. Витрати бурильних труб (по табл.3.34 додатку ) 
 
Шифр бу-
рильної 
колони 


Група свер-
дловини по 
глибині, м 


Кінцевий 
діаметр і 
спосіб 
буріння 


Норма 
зносу, 
м/ст.-зм. 


Початкова 
кількість,         
м 


Витрати 
на знос, м 


Загальні 
витрати, 
м. 


       
 
Примітка: за спосіб буріння приймається превалюючий по свердловині (алмазний 
чи твердосплавний); початкова кількість труб відповідає кінцевій глибині свердло-
вини. 
в. Витрати з'єднань бурильних труб (по табл.3.35. ) 
 
Вид елементу 
зєднання 


Норма зносу, 
шт/верст-зм. 


Початкова кі-
лькість, шт. 


Витрати на 
знос, шт. 


Загальні витра-
ти, шт. 


     
 







Примітка: норми зносу приймати для умов превалюючого способу буріння і най-
ближчого до середнього діаметра свердловини; початкова кількість визначається з 
урахуванням довжини свічки та кількості труб в свічці. 
г. Витрати обсадних труб визначаються проектною конструкцією свердловини. 
д. Витрати матеріалів (глини, цементу, реагентів та добавок) визначаються згідно з 
раніше виконаними розрахунками по цементуванню колон обсадних труб, промивці 
свердловини та ліквідаційному тампонуванню. 
       Результати розрахунків та визначень зводяться в підсумкову таблицю  


Таблиця 6 
Специфікація основних видів бурового обладнання, інструменту на матеріалів, не-


обхідних  для буріння свердловини 
 
Найменування Тип (шифр) Одиниця вимір. Кількість 
Бур. обладнання:    
Верстат    
............    
Бур. інструмент:    
Колонкові труби Д=   
...........    
Матеріали:    
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Додаток 2 
Форма ГТП 


ГЕОЛОГО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ 
буріння розвідувальної свердловини в умовах 
(назва родовища або виду корисної копалини) 


проектної глибини   _____________  м. 
 


Бурильні труби 
Обладнання:    


                          
Вишка (щогла) ______________ 
Верстат  ____________________ 
Насос ______________________ 
Привід _____________________ 
Елеватор ___________________ 


 Матеріал нар., 
мм 


Тип 
з’єднання 


Інтервал за-
стосування, 


м 


 Початковий кут нахилу ________ град. 
Початковий азимут        ________ град                                                                                         
 
Оснастка талевої системи: 
1 струнна до глибини  ________ м. 
2-х струнна до глибини  ________ м. 
4-х струнна до глибини  ________ м. 


    
 


УБТ 


Типорозмір Кількість 
свічок 


Загальна 
довжина, 


м 


Маса, 
кг 


Інтервал засто-
сування, м 
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Додаток Ш 
 


НОРМИ ЧАСУ НА КОЛОНКОВЕ БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН          Табл.. 3.3 
стаціонарними, пересувними та самохідними шпиндельними буровими установками з поверхні землі 


(у верстато-змінах на 1 м свердловини) 
Номер 
рядка 


Інтервал 
глибини све-
рдловини, м 


                                                                 Категорії гірських порід 


І II Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Діаметр буріння 59 мм та менше 


1.  0-400 0,06 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,15 0,17 0,18 0,24 0,31 0,71 
2.  0-600 0,07 0,08 0,09 0,09 0,13 0,17 0,18 0,19 0,21 0,26 0,33 0,77 
3.  0-800 0,09 0,09 0,10 0,11 0,15 0,19 0,21 0,22 0,24 0,29 0,36 0,83 
4.  0 - 1000 0,10 0,11 0,12 0,14 0,18 0,22 0,24 0,25 0,27 0,31 0,39 0,88 
5.  0 - 1200 0,11 0,12 0,14 0,16 0,21 0,25 0,27 0,28 0,30 0,33 0,41 0,92 
6.  0 - 1400 0,13 0,14 0,16 0,18 0,24 0,28 0,30 0,31 0,63 1,43 0,44 0,99 
7.  0- 1600 0,14 0,16 0,18 0,21 0,27 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,47 1,05 
8.  0 - 1800 0,15 0,17 0,20 0,23 0,29 0,35 0,37 0,38 0,40 -0,41 0,49 1,11 
9.  0 - 2000 0,17 0,І9 0,22 0,25 0,32 0,38 0,40 0,41 0,43 0,45 0,52 1,17 


                                                                                         Діаметр буріння 76 мм 
10.  0 - 400 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,16 0,17 0,18 0,20 0,26 0,34 0,77 
11 0 - 600 0,07 0,08 0,09 0,10 0,13 0,18 0,20 0,21 0,23 0,29 0,36 0,82 


   12 0-800 0,09 0,09 0,11 0,12 0,16 0,21 0,23 0,24 0,26 0,32 0,39 0,89 
   13 0-1000 0,10 0,11 0,13 0,14 0,19 0,24 0,25 0,27 0,28 0,34 0,42 0,94 
   14  0-1200 0,11 0,13 0,15 0,17 0,22 0,27 0,29 0,30 0,32 0,36 0,44 0,98 
   15  0-1400 0,13 0,15 0,17 0,19 0,25 0,30 0,32 0,33 0,35 0,40 0,47 1,05 
   16 0-1600 0,14 0,16 0,19 0,21 0,28 0,33 0,35 0,36 0,38 0,42 0,50 1,11 
   17 0-1800 0,15 0,18 0,20 0,23 0,30 0,37 0,38 0,40 0,41 0,47 0,53 1,17 
   18 0 - 2000 0,17 0,19 0,22 0,25 0,33 0,40 0,42  0,43 0,45 0,48 0,57 1,28 
                                                                      Диаметр бурения    93 - 112 мм 


19 0-400 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,16 0,19 0,22 0,27 0,34 0,40 0,84 
20 0-600 0,07 0,08 0,09 0,10 0,13 0,19 0,22 0,24 0,29 0,36 0,43 0,90 
21 0-800 0,09 0,09 0,11 0,12 0,16 0,22 0,25 0,27 0,32 0,39 0,46 0,96 
22 0 - 1000 0,10 0,11 0,13 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,35 0,42 0,49 1,01 


   23 0 - 1200 0,11 0,13 0,15 0,17 0,22 0,27 0,29 0,30 0,32 0,36 0,44 0,98 
   24 0 - 1400 0,13 0,15 0,17 0,19 0,25 0,30 0,32 0,33 0,35 0,40 0,47 1,05 
   25 0-1600 0,14 0,16 0,19 0,21 0,28 0,33 0,35 0,36 0,38 0,42 0,50 1,11 


26 0 - 1800 0,15 0,18 0,20 0,23 0,30 0,37 0,38 0,40 0,41 0,47 0,53 1,17 
 


 
Таблиця 3.26 


НОРМИ ВИТРАТ КОЛОНКОВИХ ТРУБ, НІПЕЛІВ ДО НИХ 
та подвійних перехідників з бурильних на колонкові труби при бурінні геологорозвідувальних свердловин на 1 м свердловини 


 
Номер 
рядка 


Категорія 
буримості 
гірських 
порід 


Колонкові труби в метрах, при бурінні: Подвійні перехідники з бурильних на 
колонкові труби (шт.) при діаметрі 
буріння, мм: 


алмазними та твердоспла-
вними коронками діамет-
ром, мм: 


твердосплавними коронками 
діаметром, мм: 


до 76 93 та більше       112     132       до 76    більше 76 


1.  І -IV 0,017 0,019 - - 0,0010 0,0010 
2.  V 0,032 0,037 - - 0,0014 0,0017 
3.  VI 0,049 0,050 - - 0,0018 0,0023 
4.  VII 0,058 0,069 - - 0,0021 0,0029 
5.  VIІІ 0,065 0,078 - - 0,0030 0,0065 
6.  ІХ 0,078 0,096 0,161 0,169    0,0040 0,0117 
7.  Х 0,118 0,145 0,252 0,265     0,0053 0,0155 


8.  ХІ 0,173 0,213 0,754 0,792     0,0071 0,0209 
9.  XII 0,434 0,534 - -     0,0350 0,1025 
 
Примітка: норми витрат колонкових труб при бурінні свердловин коронками діаметрів 112 мм та 132 мм при бурінні в гірських по-
родах І -VIII категорій буримості дорівнюють відповідним нормам у стовпчику 4 цієї таблиці. 







 
Таблиця 3.34 


НОРМИ ЗНОСУ (ВИТРАТ) БУРИЛЬНИХ ТРУБ 
при колонковому бурінні геологорозвідувальних свердловин 


метрів на 1 верстат 
Група свердловин 
за глибиною, м 


Сталеві бурильні труби  Легкосплавні бурильні труби  


Діаметр буріння, мм 
76 і менше  93-112  132-151  76 і менше  93-112  


1 2 3 4 5 6 
Алмазне буріння з поверхні землі 


100 0,10 0,11 - 0,12 0,13 
300 0,26 0,31 - 0,24 0,37 
500 0,39  0,47    0,47  0,57  
800 0,60  0,71  -  0,73  0,86  
1200  0,86  0,95  -  0,96  1,15  
1500 1,07  1,16  -  1,16  1,39  
2000 1,30  1,35  -  1,32  1,62  


Твердосплавне буріння з поверхні землі в гірських породах 1 - VIII категорій буримості 
100 0,08  0,08  0,10  0,10  0,10  
300 0,20  0,23  0,26  0,24  0,28  
500 0,30  0,33  0,40  0,36  0,40  
800 0,76  0,80  0,96  0,91  0,96  
1200  0,89  0,95  1,06  1,00  1,14  
1500 1,83  2,03  2,09  1,98  2,44  
2000 1,96  2,11  -  2,00  2,53  
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають під-


сумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з ви-
значеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змісто-
вий модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відпові-
дності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора за-
кріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гір-
ництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання ви-


біркової дисципліни «Основи патентної справи» бакалаврам з гірництва.  
Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в на-


вчальному матеріалі; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Пере-


лік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рів-
нями».  


 







3. Базові дисципліни 
 
 Філософія   
 Основи технічної творчості   
 Економіка    
    


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-


аліст спеціальності 7.050301: 
     Правознавство. 
     Інтелектуальна власність. 
 


5. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля сту-
дент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
р-


ни
й 


са
м


ос
ті


й-
на


 р
об


от
а 


за
га


ль
-


ни
й 


 


1 2 3 4 5 6 
№ 1 Виявляти потенційні об’єкти права інтелектуа-


льної власності в об’єкті досліджень. 
Визначати патентно-ліцензійну ситуацію щодо 
об’єкта досліджень. 
Аналіз новизни та ефективності об’єкта дослі-
джень. 
Аналіз тенденцій розвитку об’єкта досліджень. 
Виявляти документи аналоги (релевантні доку-
менти) рівня техніки об’єкта винаходу (корисної 
моделі), що є результатом інтелектуальної діяль-
ності в будь якій сфері технологій. 
Вибирати прототип об’єкту господарської діяль-
ності. 
Складати формулу винаходу (корисної моделі). 
Визначати відповідність об’єкта досліджень 
умовам надання правової охорони. 
Виявляти порушення прав власників чинних 
охоронних документів та заявників щодо об’єкта 
досліджень. 
Визначати процедури правової охорони об’єкта 
досліджень. 
Виявляти документи, що підтверджують проти-
правність дій третьої особи щодо порушення 
прав власників чинних охоронних документів та 
заявників, пов’язаних із цим об’єктом. 


Лекції − 7 семестр, І чверть (1…7 тиж-
ні) 


Аудиторні – 3 години на тиждень 
Вступ 2 34 54 
1. Пошук інформації 
про винаходи 6 


2. Виявлення винаходу 
й оформлення заявки 
на винахід (корисну 
модель) 


6 


3. Порядок одержання 
патенту 


6 


4. Права і обов’язки 
суб’єктів патентного 
права 


3 


Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 
8 − 9 тижні 


3 


Разом 24 


№ 2 Відбирати науково-технічну інформацію відпо-
відно до регламенту. 
Розробляти тематичну базу даних відібраної на-
уково-технічної інформації (документів). 
Находити патентну інформацію використовуючи 


Практичні заняття − 7 семестр, І чверть 
(1...7 тижні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1.  Патентно-інформа-
ційні органи і ресурси 


2 14 54 







1 2 3 4 5 6 
вітчизняні та міжнародні патентні ресурси. 
Визначати класифікаційний індекс об’єкта пате-
нтного права. 
Оформляти заявку на отримання патенту на 
об’єкти патентного права. 
Розробляти завдання на проведення патентного 
пошуку. 
Розробляти регламент на проведення патентного 
пошуку. 
Розробляти документ (довідку) про результати 
виконання регламенту пошуку на основі відібра-
ної науково-технічної інформації (документів). 
Виявляти документів-аналоги щодо об’єкта дос-
ліджень. 
Склади звіт про патентні дослідження. 


2. Системи класифіка-
цій 


2 


3. Оформлення заявки 
на отримання патенту 
на об’єкти патентного 
права 


2 


4. Патентні досліджен-
ня 


4 


5. Документування 
етапів правової охоро-
ни об‘єктів промисло-
вої власності 


4 


Модульний контроль − 
захист практичного 
модуля за розкладом 
занять:  8 − 9 тижні 


2 


Разом 16   
  Разом з дисципліни 40 68 108 
  Частка  навантаження  0, 63  
 


7. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий конт-


роль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння на-
вчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваже-
ного балу за результатами всіх модульних контролів. 


 
8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
9. Рекомендована література 
1. Кірін, Р.С. Інтелектуальна власність [Текст]: підручник / Р.С. Кірін, 


В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. – Д.: ДВНЗ НГУ, 2012. – 320 с. 
2. Добриніна, Г.П. Патентна інформація та документація. Патентні дос-


лідження [Текст]: конспект лекцій / Г.П. Добриніна. – К.: Інститут інтелекту-
альної власності і права, 2006. – 120 с. 


3. Крайнєв, П.П. Патентування винаходів в Україні [Текст]: монографія / 
П.П. Крайнєв, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик; за ред. П.П. Крайнєва. – К.: Вида-
вничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с.  


4. Патентні дослідження. Методичні рекомендації [Текст] / За ред. 
В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 264 с. 


5. Тофіло, А.В. Експертиза об’єктів промислової власності. Конспект лекцій 
для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність» [Текст] / А.В. Тофіло, 
О.Д. Левічева. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2004. – 212 с. 







Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контроль-
них робіт 


№ 
мо-
дуля 


  Назва   змістовного модуля   Рекомендовано джерело 
інформації                    


1                            2                 3 
1 1. Пошук інформації про винаходи /1/, с.163-179; /4/, с.68-91 


2. Виявлення винаходу й оформлення заявки на 
винахід (корисну модель) 


/1/, с.180-202; /3/, с.52-164 


3. Порядок одержання патенту /1/, с.203-238; 3/, с.165-293 
4. Права і обов’язки суб’єктів патентного права /1/, с.239-246 


2 1.  Патентно-інформаційні органи і ресурси /1/, с.171-172 
2. Системи класифікацій /1/, с.173-179 
3. Оформлення заявки на отримання патенту на 
об’єкти патентного права 


/1/, с.189-202 


4. Патентні дослідження /1/, с.163-179, /4/, с.39-170 
5. Документування етапів правової охорони 
об‘єктів промислової власності 


/4/, с.171-177 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів напряму   6.50301   Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт встановлює: 
–  компетенції, що має опанувати бакалавр. перелік змістових модулів, що 


опосередковує освітні та професійні компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 
3. Базові дисципліни: 


 Вища математика;  Матеріалознавство; 
 Фізика;  Механіка гірських порід; 
 Нарисна геометрія ;  Геологія; 
 Теорія машин і механізмів;  Промивання свердловин; 
 Гідравліка та гідропривід;  Руйнування гірських порід при 


бурінні; 
 Гідромеханіка;  Основи охорони праці; 
 Електропостачання;  Буріння свердловин на тверді 


корисні копалини; 
 Буріння свердловин на воду;  Автоматизація процесів буріння. 


 







4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст спец. 9.090306: 
Вибійні бурові машини; 
Охорона праці в галузі; 
Інтелектуальна власність; 
Професійні функції та задачі 
спеціаліста; 
Проектування бурових машин і 
механізмів; 


Закінчення свердловин; 
Ускладнення та аварії при бурінні; 
Ремонтно-відновлювальні роботи; 
Методологія наукових досліджень; 
Буріння технічних свердловин; 
 


      
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг  4     кредити   (144 академічних години). 
Лекції – 36 академічних годин. 
Практичні заняття – 18 академічних годин. 
Самостійна робота  84 академічних годин. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


№ З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти Змістові модулі 


1 Визначати інженерно-геологічні 
класифікації гірських порід 


Визначати фізико- механічні 
властивості гірських порід 


Проектувати операції при технічної 
меліорації ґрунтів. 


Проектувати та аналізувати 
конструкції інженерно-геологічних 
свердловини. 


Класифікувати свердловини за 
цільовим призначенням. 


 


Лекції 
1. Інженерно-геологічні класифікації 


гірських порід. Загальні відомості про 
ґрунти, фізико- механічні властивості. 


2,3. Технічна меліорація гірських порід. 
4. Інженерно-геологічні дослідження. 
5. Інженерно-геологічні свердловини та їх 


особливість. Типові конструкції.  
6. Колонкове буріння. 
7. Повільно-обертальне буріння.  
8. Шнекове буріння. 
9. Ударно-канатне буріння. 


2 Аналізувати геолого-технічних умови 
та вибирати технологію буріння. 


Підбирати склад бурового снаряду 
для конкретних умов буріння. 


Забезпечувати вимоги технології 
кріплення свердловин. 


Розраховувати раціональні 
технологічні режими буріння. 


Визначати ефективні типи 
породоруйнівного інструменту з 
урахуванням механічних властивостей 
гірських порід. 


Забезпечувати вимоги технології 
буріння по покладам корисної копалини.  


10. Вібраційне буріння. 
11. Вібраційно-обертальне буріння. 
12. Буріння заглибними 
пневмопробійниками. 
13. Буріння піщано-гравійних і валунно-
галькових ґрунтів. 
14. Технологія буріння шурфів. 
15. Способи і технічні засоби занурення і 
витягу обсадних труб. 
16,17. Буріння інженерно-геологічних 
свердловин на акваторіях . 
18. Рекомендації по вибору бурових 
верстатів та установок. 


3. Визначати гірські породи з буримості для 
різних способів буріння. 
Класифікації ґрунтів застосовувані при 


Практичні заняття 
1. Вивчення класифікації гірських порід з 
буримісті для різних способів буріння. 







№ З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти Змістові модулі 


інженерних вишукуваннях. 
Проектувати  польові інженерно-
геологічні роботи з визначення 
деформаційних і міцністних 
характеристик гірських порід. 


2. Класифікації ґрунтів застосовувані при 
інженерних вишукуваннях 
3. Дослідні польові інженерно-геологічні 
роботи з визначення деформаційних і 
міцністних характеристик гірських порід. 
4. Верстати й установки для буріння 
неглибоких зондуючих свердловин  


4. Визначати устаткування для буріння 
розвідницьких свердловин глибиною від 
5 до 100 м 
Визначати породоруйнівний  інструмент 
від геологічних умов буріння свердловин. 
Розраховувати технологічних параметри 
буріння інженерно-геологічних свердловин 
Розраховувати техніко - економічні 
параметри буріння інженерно-геологічних 
свердловин 


5. Вивчення верстатів й установок для 
буріння розвідницьких свердловин 
глибиною від 5 до 30 м 
6. Вивчення верстатів й установок для 
буріння розвідницьких свердловин 
глибиною більш 30м  
7. Вивчення конструкцій ґрунтоносів  
8. Розрахунки технологічних параметрів 
буріння інженерно-геологічних свердловин. 


 
7. Індивідуальне завдання 
До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання 


«Проектування технології буріння свердловини». Виконання індивідуального 
завдання здійснюється відповідно до методичних рекомендацій . 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 


рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
8 Позначення фізичних величин 
 


 α- зенітний кут; 
θ – азимутальний кут; 
η – кут нахилу; 
δ – повний просторовий кут; 
φ – кут установки відхилювача; 


С ос. – осьове навантаження; 
n – частота обертання; 
Q – витрати промивної рідини; 
γ – кут зустрічи 
β – кут падіння пласта; 


9. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями. 







Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 12.1 - 12.8. 
 
10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
11. Вимоги до засобів діагностики 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх 
модульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 


12. Рекомендована література. 
12.1.  Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение: 


Учебное пособие. – М,: Недра, 1989. –247 с. 
12.2.  Технология и техника разведочного бурения: Учебник для вузов / 


Ф.А.Шамшев, С.Н.Тараканов, Б.Б.Кудряшов и др. – 3-е изд. – М.: Недра, 
1983. - 565 с. 


12.3.  Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное 
бурение. М., Недра,  1979. 


12.4.  Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин / Под 
ред. Е.А.Козловского: В 2 т. – М.: Недра, 1984. – Т.1 – 512 с. 


12.5.  Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин / Под 
ред. Е.А.Козловского: В 2 т. – М.: Недра, 1984. – Т.2 – 457 с. 







12.6.  Ребрик Б.М. Бурение инженерно-геологических скважин. М.: Недра, 
1990. 336с. 


12.7. Брылев С.А., Грабчак Л.Г., Добровольский Г.Б. Бурение шурфов и 
скважин самоходными и передвижными установками. М. Недра 1979. 
253с. 


12.8. Бражененко А.М., Гошовский С.В., Кожевников А.А., Мартыненко И.И., 
Судаков А.К. Тампонаж горных пород при бурении геологоразведочных 
скважин легкоплавкими материалами: Монография К.УкрГГРИ, 2007.-
130с. 


 
13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-


методичного забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 
Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контрольних 


робіт 
№   
м-ля 


Назва   змістовного модуля Рекомендовано джерело 
інформації 


1 1. Інженерно-геологічні класифікації гірських 
порід. Загальні відомості про ґрунти, фізико - 
механічні властивості. 


/4/ с. 5-16; 
/6/ с. 5-50; 


2,3. Технічна меліорація гірських порід /8/.15-30; 
4. Інженерно-геологічні дослідження /6/ с. 274-318; 
5. Інженерно-геологічні свердловини та їх 


особливість. Типові конструкції.  
/3/, с.159-161; /5/, с.30-35;  
/6/, с.50-64; 


6. Колонкове буріння. /1/, с.159-197; ; /2/, с.242-283; /3/, 
с.216-235; /4/, с.28-103, 167-207; 
/5/, с.235-293; /6/ с. 188-193 


7. Повільнообертальне буріння.  /6/ с. 193, 169-172; 
8. Шнекове буріння. /6/ с. 193-195, 169-172; 
9. Ударно-канатне буріння  /6/ с. 195-196, 161-166; 


2 10. Вібраційне буріння /6/ с. 196-200, 168-169; 
11. Вібраційно-обертальне буріння /6/ с. 200- 20, 168-169; 
12. Буріння заглибними пневмопробійниками /6/ с. 201-20, 154; 159-161; 
13. Буріння піщано-гравійних і валунно-
галькових ґрунтів 


/6/ с. 202-206; 


14. Технологія буріння шурфів /6/ с. 206-208; 172-175; 
/7/ с. 6-207; 


15. Способи і технічні засоби занурення і витягу 
обсадних труб 


/6/ с. 208-214; 


16,17. Буріння інженерно-геологічних свердловин 
на акваторіях  


/6/ с. 214-217; 


18. Рекомендації по вибору бурових верстатів та 
установок 


/6/ с. 64-80; 
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ПЕРЕДМОВА 


 
1  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Безсонов Юрій Данилович, проф.  кафедри техніки розвідки РКК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
бакалаврів та молодших спеціалістів напряму 6.090306 Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврами.  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
вибіркової дисципліни «Бурові машини та механізми» бакалаврам з гірництва.  


Стандарт встановлює: 
– компетенції, що має опанувати бакалавр; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ бакалавра; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами ОКХ 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 


напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 


 
3. Базові дисципліни 


 
 «Фізика» 
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«Теоретична механіка» 
«Нарисна геометрiя та iнженерна графіка» 
«Теорiя машин i механізмів» 
«Електротехнiка та основи електроніки» 
«Електропостачання та електропривод» 
«Гідромеханіка» 
«Основи гірничого виробництва» 
«Основи охорони праці» 
 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


бакалавр та спеціаліст  спеціальності 7.090306  - Буріння: 
«Експлуатація бурового обладнаня»; 
«Технология буріння свердловин на тверді корисни копалини»; 
«Технология буріння свердловин на воду» 
«Технология буріння свердловин на нафту та газ»; 
«Технология буріння техничних свердловин»; 
«Пректування бурових машини та механизмів»; 
«Автоматизація процесів буріння»; 
«Вибійні бурові машини»; 
«Аварії при бурінні свердловин»; 
«Основні функції та завдання спеціаліста (магістра). 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 4 кредити ECTS (216 академічних годин). 
Лекції – 40 академічних години. 
Практичні заняття – 32 академічні години. 
Самостійна робота – 144 академічні години. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Класифікувати бурові верстати та бурові установки по: 
умовам використання, транспортабельності, типу обертача,  
механізму подачі та приводу. 
Будувати конструктивно-функціональну схему бурових 
верстатів. 
Формулювати принцип дії та експлуатаційно-технологичні 
вимоги (ЕТТ) до бурових верстатів та його вузлів: обертача, 
механізму подачі, лебідки, трансмісії. 
Визначати типи:  компоновки бурового верстата, обертача, 
механізму подачі, лебідки, елементів трансмісії, приводу. 
Разраховувати вагу бурового інструменту та осьове 


Лекції 
1. Свідотства про 
сучастнє бурове 
обладнання. Фірми -
производітелі  бурового 
обладнання.  
2 . Класифікація бурових 
верстатів та бурових 
установок. Кінематични 
схеми та компоновки. 
3. Обертачи: 







 
 


5 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


навантаження на долото в реальних умовах буріння.  
Визначати режими роботи поршневого механізму подачі. 
Разраховувати вагу бурового інструменту на крюку і 
нагрузку гнучких тягових елементах.  
Викорістовивать методологію вибору бурового верстату 
  
  
 


призначення, ЕТТ, типи, 
принцип дії, устрій, 
плюси та недолики. 
4. Механизми подачі : 
призначення, ЕТТ, типи, 
принцип дії, устрій, 
плюси та недоліки. 
Режими роботи 
поршневого механізма 
подачі. 
5. Бурові лебідки: 
призначення, ЕТТ, типи, 
принцип дії, устрій, 
плюси та недоліки. 
Тормозні пристрої. 
6. Методологія вибору 
бурового верстату 


2 Зображувати принципові схеми приводів різних видів і 
типів. 
Формулювати принцип дії та основні ЕТТ. 
Класифікувати типи приводу. 
Оцінювати гнучкість та перевантажну придатність приводу. 
 Викорістовивать требованія безпеки при експлуатації 
приводу. 
Визначати  придатність бурових вишек, щогол та  
допоможного обладнання для конкретних умов буріння 
 Викорістовивать требованія безпеки при СПО. 
Визначати придатність бурових насосів для конкретних 
умов буріння с учётом його характеристики. 
Визначати засоби регулювання продуктивності насосу. 
 Викорістовивать требованія безпеки при експлуатації 
напорних трубопроводів. 
Визначати придатність обладнання для приготування та 
очистки бурових розчінов. 
Викорістовувать інженерні характеристики сучасних 
бурових верстатів та установок для іх вибору с учётом 
конкретних умов експлуатації.. 


 
7. Силовий привод 
бурових верстатів: 
призначення, ЕТТ, типи, 
принцип дії, устрій, 
плюси та недоліки. 
Гнучкість та 
перевантажна 
придатність приводу. 
Класифікація типів 
приводу. 
Требованія безпеки. 
8. Бурові вишки та 
щогли: призначення, 
ЕТТ, типи, принцип дії, 
устрій, плюси та 
недолики. 
9. Допоможне 
обладнання та 
інструмент. Требованія 
безпекі при СПО. 
10. Бурові насоси: 
призначення, ЕТТ, типи, 
принцип дії, устрій, 
плюси та 
недолики.Залежність 
производітельності 
насоса от конструктівних 
параметров и 
характерістики приводу. 
Требованія безпеки для 
напорих трубопроводов.. 
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


11. Бурове обладнання 
для приготування та 
очистки бурових 
розчинов. 
12. Інженерна 
характеристика сучасних 
бурових верстатів та 
установок. 


3 Устанавлювати (читати) по уловним відзнакам зв’язок 
конструктивних елементів на кінематичних та гідравличних 
схемах буровіх верстатів та бурових установок. 
Графічно зображувати кінематичну та гідравличну схему 
бурових верстатів та його вузлів: обертача, механізму 
подачі, лебідки, трансмісії. 
Вибирати методом експертних оценок буровой верстат. 
Устанавлювати продуктивность насосу обїёмним способом. 
 


Практичні заняття 
1. Кінематичні схеми 


бурових верстатів 
та установок. 


2. Обертачі. 
3. Механізми подачі і 


режими подачі. 
4. Лебідки і тормозні 


пристрої. 
5. Вибор бурового 


верстата методом 
експертних 
оценок. 


6. Бурові насоси. 
7. Бурове обладнання 


для приготування 
та очистки 
бурових розчинов 
та реагентів. 


8. Рішення тестових 
задач. 


 
 
7. Позначення фізичних величин 
 
m - маса; 
l – довжина; 
t – час; 
S - площина 
a - прискорення; 
Qкр -  ваги на крюку;  
f  – коефіцієнт тертя; 


T – температура; 
ρ – щільність;  
N– потужність; 


       V - швидкість руху. 
 
8. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль 


здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у 
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даному стандарті. 
Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 


методичними рекомендаціями . 
Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. 
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в 


повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


 
 
 
 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
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- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 
чинних стандартів. 


 
11. Рекомендована література 
11.1. Ясов В.Г. Погружные гидравлические буровые машины. Уч. пособие. 


Днепропетровск, 1974. 
11.2. Гусман М.Т., Балденко Д.Ф. Винтовые забойные двигатели. 


ВНИИОЭНГ. М.: Недра, 1967. 
11.3. Эпштейн Е.Ф., Ясов В.Г. Бурение скважин гидроударниками и 


пневмоударниками. М.: недра, 1967. 
11.4. Эпштейн Е.Ф., Бессонов ЮД. Влияние размеров колонковых труб и 


резьбовых соединений на КПД передачи энергии удара. Инф. Сообщения 
ОНИИ-ВИЭМС, №56, М., 1969. 
 


12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 
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Модулі Змістові модулі                Розподіл часу
Аудиторні Самостійна Загальний


1 2 3 4 5


Предмова.Содержание курса и связь с другими 
дисциплинами. Краткие сведения о развитии 1
Классификация буровых станков и установок.Кинематиче      1
Трансмиссия буровых станков. Вращатели: Назначение, 
ЭТТ, принцип действия, типы и их устройство, 4
Механизмы подачи: назначение, ЭТТ, принцип действия,                       8
Соединительные муфты,коробки передач и распределител  2
Контрольна модульна робота за розкладом занять (9-10 
тиждень)
Разом


 ття – 6 семестр 1 чверть (1-8 тиждень)    Аудиторні - 1 годи   4
Загальна будова буровых установок і  верстатив 20
Трансмісія бурових верстатів
Обертачі буровіх верстатив.Механізми подачі 2
Захист практичного модуля за розкладом занять 2
Разом 6


   стр, 2 чверть (11-18 тиждень)                  Аудиторні – 2 год   2
 Буровые лебёдки 10
Силовой привод и требования безопасности к ним


Вышки имачты.Талевые системы и канаты. Технические 
средства для захвата и удержания бурильных и 
обсадных труб. Вспомогательное оборудование и 
инструмент. Требования безопасноти проведения СПО 2
Буровые насосы 2
Оборудование для приготовления и очистки буровых 
растворов 4
Буровые установки для бурения неглубоких скважин 2
Станки для подземного бурения 2
Станки для бурения на море 2
Контрольна модульна робота за розкладом занять (19-20 
тиждень) 2
Разом 2


 ття – 6 семестр 2 чверть (11-18 тиждень)  Аудиторні - 1 год   2
Вантажепідйомні пристроі бурових верстатів 20
Бурові насоси
Вибір бурового верстату (установи) методом єкспертноі оц 2
Захист практичного модуля за розкладом занять 4
Разом 2
                                                    Частка навантаження


2
10


м по дисциФорма підсумкового контроля - екзамен.Підсумковий кон           60 75 135
0,44 0,56


Основна литература:
1. Дудля Н.А.Буровые машины и механизмы.- Киев - Донецк: Вища школа, 1985.
2. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин. /
Под ред. проф. Е. А. Козловского. - Т.1 - М.: Недра, 1984.


               Лекції - 6 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень)      Аудиторні – 2 години на тиждень


34 54


17 27


                           "Буровая механика" , ч.I " Бурові машини та механизми"
                                          Робоча програма варіативноі дисципліни


                              розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю
Напрям підготовки - 0903 "Гірництво"


1


2


Спеціальність - 6.090306 "Буріння"
Викладач - професор кафедри техніки розвідки РКК Безсонов Ю.Д. т.466346


4 17 27


34 543
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                                 Методічні рекомендації 
до самостійної роботи по дисципліне "Бурова механіка" ч.1 "Бурові машини і механізми" 
 
Засвоеня матеріалу по дисципліне може буті досягнуто на основі систематичної роботи з 
підручником та додатковую литературою.Конспект лекцій лише полегшуе розуминня і 
засвоення матеріалу підручника, пидчерківая, що в підручнику е найважливійше і дае 
додаткову інформацію до розширеної самостійної роботи. Частина материалу прграми може 
бути засвоеною  самостійно і залишается позамежею лекцій. 
 
                                         Путівник джерелами інформації  
                      до самостійної проробки матеріалу і підготвки до модульних робіт 
Номер 
модуля 


                Назва змістовного модуля Посилання на джерело        
інформацї 


    1 Краткие сведения о развитии отечественной и 
зарубежной буровой техники. Основные фирмы-
производители буровой техники 


[3] c 9...10; c. 13...17;  
      c. 87...99. 
[5] по тексту 


Классификация буровых станков и установок. 
Кинематические схемы и компановки. 
Эксплуатационно-технологические требования 
(ЭТТ),Трансмиссия станков 


[1] c.321...325; c/424...436. 
[2] c. 76..79; c. 121...128;  
      c. 321...322; c. 431...436. 
[7] c.28...31 


Вращатели: назначение, принцип действия, ЭТТ, 
типы и их устройство, достоинства и недостатки по 
ЭТТ 


[1] c. 56...63; 
[2] c. 17...22; c. 116...158; 
      c. 263...278; 
[7] c 28..31 


Механизмы подачи: назначение, ЭТТ, принцип 
действия, конструктивные схемы и их устройство, 
достоинства и недостатки по ЭТТ. Режимы работы 
поршневых гидравлических механизмов подачи. 
Особенности работы поршневых механизмов 
подачи  с дросселем на нагнетательной и сливной 
линиях 


[1] c. 66...75; 
[2] c. 296...299; 
[8] c. 28...31 


Буровые лебёдки: (все компоненты по схеме). 
Тормозные системы: (все...) 


[1] c.43...55; 
[2] c. 296...299; 
[8] c.12...17 


    3 Силовой привод: (все компоненты по схеме). 
Требования безопасности к силовому приводу 


[1] c.133...136; 
[2] c. 108...112; 
[6] c. 262...264 


Вышки и мачты.Талевые системы и 
канаты.Технические средства для захвата и 
удержания бурильных и обсадных труб. 
Вспомогательное оборудование и инструментю 
Требования безопасности при СПО 


[1] c. 3...9, c. 21...22; 
[2] c. 176...192, c. 113...225; 
[6] c.146...164 


Буровые насосы (все компоненты ...) [1] c. 153...163; 
[2] c. 353...373; 
[3] c. 77...81; 
[6] c. 211...226; 
[8] по тексту 


Оборудование для приготовления и очистки 
буровых растворов 


[1] c.163...174; 
[2] c. 176...180; 
[6] c. 166...169 
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Буровые установки для бурения неглубоких 
скважин 


[1] c. 115...120 
[6] c. 7...21 


Станки для подземного бурения [1] с. 128...133 
Станки для бурения на море по конспекту 


 
                                   Основная литература: 
1. Дудля Н.А. Буровые машины и мнханизмы. Донецк.: Выща школа, 1985- 176с. 
2. Кирсанов А.И., Зиненко В.П., Кардыш В.Г. Буровые машины и механизмы.  
    М.: Недра,1981- 448с. 
3. Справочник по бурению геологоразведочных скважин.- 
    СПбю: ООО Недра, 2000 212с. 
                                   Дополнительная литнратура: 
4. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин.  
    \\ Под редакцией проф.            Е.А.Козловского, т.1, м.: недра, 1984. 
5. Кардыш В.Г. и др. Современные зарубежные буровые станки и установки. 
    М.: Недра, 1976. 
6. Гланц А.А. Алексеев В.В.Справочник механика геологоразведочных работ.  
    М.: Недра, 1987,-444с. 
7.  Кардыш В.А. Повышение эффективности работы буровых станков.  
    М.: Недра, 1980- 184с. 
*. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з "Бурової механіки" для студентів 
спеціальності 7.090306 "Буріння".  
   \\Безсонов Ю.Д., Пащенко А.О. Дніпропетровськ, 2004 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
Напрям підготовки 0903 Гірництво  


Дисципліна 104 ПВ "Бурова механіка" частина 1 
Білет №1 


1. Классификация буровых станков и установок. 
2. Буровые  мачты. 
3. Укажите тип компоновки и типы узлов , входящих в состав 


конструктивной схемы буровой установки УКБ-8:  
А – тип компоновки: 1 – моноблочная; 2 – разобщённая. 
Б – тип привода: 1 – ДВС; 2 – электрический; 3 – гидравлический. 
В – тип вращателя:1 – шпиндельный;2 – роторный; 3 – подвижный. 
Г – тип подачи: 1 – рычажная; 2 – винтовая; 3 – поршневая; 4 –
канатно-цепная. 
Д – тип лебёдки: 1 – фрикционная; 2 – планетарная. 
Подчеркнуть правильные ответы: А1; А2.  Б1; Б2; Б3;  В1; В2; В3. 
Г1; Г2; Г3; Г4.   Д1; Д2. 


 
 
 


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
Напрям підготовки 0903 Гірництво  


Дисципліна 104 ПВ "Бурова механіка" частина 1 
Білет №2 


1. Типы компоновок буровых станков и установок. 
2. Труборазвороты и полуавтоматические элеваторы. 
3. Укажите тип компоновки и типы узлов , входящих в состав 


конструктивной схемы буровой установки УКБ-7: 
А – тип компоновки: 1 – моноблочная; 2 – разобщённая. 
Б – тип привода: 1 – ДВС; 2 – электрический; 3 – гидравлический. 
В – тип вращателя:1 – шпиндельный;2 – роторный; 3 – подвижный. 
Г – тип подачи: 1 – рычажная; 2 – винтовая; 3 – поршневая; 4 –
канатно-цепная. 
Д – тип лебёдки: 1 – фрикционная; 2 – планетарная. 
  Подчеркнуть правильные ответы: А1; А2.  Б1; Б2; Б3;  В1; В2; В3. 
Г1; Г2; Г3; Г4.   Д1; Д2. 
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                              m =  Qкр/Pл×ήтс = 92/55×0,95 = 1,9. Принимаем  m=2. – 2 балла. 
 
 
 


1. Задача. В пробуренную скважину, заполненную технической водой, необходимо 
спустить обсадную колонну диаметром 146мм с толщиной стенки 5мм на глубину 
960м с помощью лебёдки бурового станка УКБ-7 и буровой вышки ВРМ-24/30. 
Установить возможность спуска обсадной колонны в скважину: 
а) на «прямом» канате?  
б) с использованием других технических решений: 1) талевой системы или 2) 
установкой обратного клапана? Какое из указанных технических решений более 
технологично и оперативно решается на буровой в полевых условиях? 


в) проверить технические возможности вышки по грузоподъёмности для спуска колонны 
обсадных труб.    
 Цена задания – 5 баллов. 
 Контролируются пункты программы 036 и 043. 
 
   Эталон решения:  а)  Qкр = к×qтр×Lск×(1-γж/γм) = 1,5 ×18 ×960 × (1 – 1/7,85) = 150 кН. 


Грузоподъёмность лебёдки на „ прямом”  канате – Рл = 55кН. 
 Так как      Qкр> Рл, то на прямом канате спуск колонны невозможен.- 3 балла 


    б) 2. - 1 балл. 
    в)Максимальная грузоподъёмность вышки Рв = 300кН > Qкр=150кН, 
      следовательно спуск колонны возможен. – 1 балл. 
 


2. Задача. Дайте краткую характеристику коробки передач, пркдставленную на 
кинематической схеме. Какая скорость включена? 


 Цена задания – 4 баллов. 
 Контролируются пункты программы 030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эталон ответа: 1 - 4-х ступенчатая коробка передач с двухступенчатым 


понижающим редуктором на входе первичного вала 1 балл; 
2 – трёхвальная, прямозубая 1 балл; 
3 –ступенчатое  преобразование движения (момоента и числа оборотов) методом 


зацепления – 1 балл; 
4 – включена 5-я скорость – 1 балл. 
 
3. Какая конструктивная компоновка основных узлов характерна для: 
 а) стационарных буровых установок; 
 б) самоходных и передвижных буровых установок.  
Цена задания – 2 балла. 
 Контролируются пункты программы 004. 
     1 – моноблочная; 2 – в одну линию; 3 – в две линии в вертикальной плоскости;  
4 – распределённая; 5 – в две линии в горизонтальной плоскости. 
Эталон ответа: а) – 1. б) – 4. 
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4. Какие виды буровых лебёдок и тормозных систем к ним применяются в тяжелых 
буровых установках (для бурения скважин глубиной более 1000м): 
а) фрикционные с ленточными тормозами; 
б) фрикционные с колодочными тормозами; 
в) планетарные с ленточными тормозами; 
г) планетарные с колодочными тормозами; 
д) кабестаны с ручным торможением; 
е) дифференциальные с колодочными тормозами. 


      Цена задания – 2 балла. 
 Контролируются пункты программы 014 и019. 
Эталон ответа: г - 2 балла. 
 
 


5. Какой из указанных ниже вращателей обеспечивает: 
а) наращивание бурового инструмента без отрыва коронки от забоя; 
б) бурение направленных к горизонту скважин; 
в) стабильность (минимальные вибрации) при высоких частотах вращения; 
г) простоту конструктивного исполнения и монтажа; 
д) подьём бурового снаряда с вращением и производство СПО. 
 
 1 – шпиндельный; 
 2 – роторный; 
 3 – подвижный.      
 Цена задания – 5 баллов. 
 Контролируются пункты программы 005 и 006.  
Эталон ответа: а) – 3; б) - 1; в) – 1; г) – 2; д) – 3. Каждый правильный ответ оценивается 
как 1 балл. Сумма балов – 5. 
 
6. Какой из указанных ниже механизмов подачи обеспечивает: 


а) – простоту перевода на автоматизированный режим управления; 
            б) – регулирование усилия и скорости подачи на коронку;  


      в) – наибольшее усилие подачи при относительно небольшиих габаритах; 
      г) – относительно большой ход подачи; 
      д) – простоту конструктивного исполнения и монтажа. 
1 – рычажно-шарнирная; 
2 – рычажно-кремальерная; 
3 – винтовая; 
4 – поршневая гидравлическая; 
5 – канатно-цепная. 
 Цена задания – 5 баллов. 
 Контролируются пункты программы 009. 
Эталон ответа: а) – 4; б) – 3 и 4; в) – 4; г) – 5; д) –1 и 2. Каждый правильный ответ 
оценивается как 1 балл. Сумма балов – 5. 
 
7. Какая из указанных ниже систем гидроуправления режимами поршневой 


гидравлической подачи обеспечивает: 
а) – режим бурения с дополнительной нагрузкой; 
б) - режим бурения с разгрузкой; 
в) – режим быстрого подъёма шпинделя при перекреплении; 
г) – режим остановки шпинделя в любом положении; 
д) – режим с автоматическим регулированием усилия и скорости подачи. 


       1 – с дросселем на нагнетательной линии; 
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       2 – с дросселем на сливной линии без обратного клапана; 
       3 -  с дросселем на сливной линии с параллельной установкой обратного клапана; 
 Цена задания – 5 баллов. 
 Контролируются пункты программы 012 и 013. 


Эталон ответа: а) –1,2,3; б) –1,2, 3; в) –1,3; г) –1,2,3; д) - 3. Каждый правильный ответ 
оценивается как 1 балл. Сумма балов – 5. 
 
8. Какой из перечисленных ниже приводов имеет наибольшую гибкость и 


перегрузочную способность: 
1 – ДВС карбюраторный бензиновый; 
2 – ДВС дизельный; 
3 – электрический асинхронный; 
4 – электрический постоянного тока; 
5  - гидравлический; 
6 – пневматический. 


Цена задания – 2 балла. 
 Контролируются пункты программы 024 и 025. 
Эталон ответа: 4-й. – 2 балла. 
 


9. Укажите в нужной последовательности по частости практического применения 
перечисленные ниже способы: а) ступенчатого и б) плавного регулирования 
подачи промывочной жидкости в скважину: 
1 – трёхходовым краном; 
2 – сменой диаметра цилиндров с поршнями; 
3 – коробкой передач; 
4 – сменой диаметров приводных шкивов клиноремённой передачи; 
5 – радиусом кривошипа; 
6 – применением электропривода постоянного тока; 
7 – применением гидропривода. 
 Цена задания – 3 балла. 
 Контролируются пункты программы 079. 
Эталон ответа: а): 3,2,5,4 - 2 балла. б): 1, 6, 7 – 1 балл. Сумма правильных ответов -
= 3 балла. 
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УРБ-2А2, 
самоход- 
ная на  
шасси 
ЗИЛ-131 


ДВС 
бензиовый 
ЗИЛ-131 


Однодиск 
ковая, 
сухая, 
номально 
замкнутая 
 


4-х ступен 
чатая, 
косозубая 


Подвиж- 
ный с гид- 
ропривод- 
ом от 3-х 
скоростной 
коробки 


Комбиниро  
ованная 
(Канатная 
с приводом 
от гидро- 
цилиндра) 


 
 
    --- 


Мачта сварная с гидро 
подъёмником, насос  
НБ-32 поршневой или 
компрессор, трубораз- 
ворот отсутствует, 
КИП-манометр Компоновка 
разобщённая 
 
    Мачта сварная с гидро 
подъёмником  ,-----,  
имеется трубодержатель,  
люнет и штангодержатель 
Компоновка моноблоч 
ная 
----, ----, ----,  
КИП-манометры. 
 
Компоновка бурового агрега    
р а з о б щ ё н н а я 
----------------------------- 
    Мачта сварная с подъё- 
мом ручной лебёдкой. 
Установка приспособлена 
для ударно-канатного заби- 
вного бурения с одновре- 
менным креплннием трубами 
    Мачта сварная телеско- 
пическаяс гидроподъём- 
ником , насос 9МГр-61,  
компресс ор КТ-7, ----, 
КИП-манометры 
 Компоновка бурового агрегата –  
р а з о б щ ё н н а я 
 
    Мачта сварная –складыва 
ющаяся с гидроподъём- 
ником , насос 11ГрИ,  
 ----, КИП-манометры 
 Компоновка бурового агрегата –  
р а з о б щ ё н н а я 
 
    Мачта сварная телеско- 
пическаяс гидроподъём- 
ником , насос 9МГр-61,  
компресс ор КТ-7, ----, 
КИП-манометры  
Компоновка бурового агрегата –  
р а з о б щ ё н н а я 
---------------------------------- 
    Мачта сварная телеско- 
пическаяс гидроподъём- 
ником , насос 9МГр-61,  
компресс ор КТ-7, ----, 
КИП-манометры  
Компоновка бурового агрега    
р а з о б щ ё н н а я 
Мачта сварная –складыва 
ющаяся с гидроподъём- 
ником , насос 11ГрИ,  
 ----, КИП-манометры 
 Компоновка буровой установки 
р а з о б щ ё н н а я 
 


Буровой 
агрегат 
АБ-5 ста- 
ционарный 


Электри- 
ческий че 
рез гидро- 
станцию  


 
 ----- 


 
   ----- 


Подвиж- 
ный с гид- 
ропривод- 
ом 


Поршневая 
гидравли- 
ческая 


    ---- 
Вспомога- 
тельная для 
  ССК 


Буровой 
агрегат 
БАК-1200/ 
2000 ста- 
ционарный 


Электро- 
привод 
постоян- 
ног тока 
тиристорн 


 
 ----- 


 
   ----- 


Подвиж- 
ный с элект  
приводом 
пост. тока 


Поршневая 
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная с элект  
приводом 
пост. тока, 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Буровая  
установка 
УРБ-2М 
самоходная 


 ДВС –  
дизель 


Кулачко- 
вая 


3-х ступен 
чатая,  
прямозу- 
бая 


Роторный Канатно- 
цепная 


Фрикцион 
ная с лент- 
очным  
тормозом 


Буровая  
установка 
УБВ-600 
самоходная 
на шасси 
КрАЗ-257 


ДВС –  
дизель 


Однодиск 
ковая, 
сухая, 
номально 
замкнутая 
 


5-х ступен 
чатая,  
прямозу- 
бая 


Роторный Канатно- 
цепная 


Фрикцион 
ная двух- 
барабан- 
ная с лент- 
очным  
тормозом 


Буровая  
установка 
УРБ-3А3 
самоходная 
на шасси 
МАЗ-500 


ДВС –  
дизель 


Однодиск 
ковая, 
сухая, 
номально 
замкнутая 


4-х ступен 
чатая, 
косозубая 


Роторный Канатно- 
цепная 


Фрикцион 
ная с лент- 
очным  
тормозом 


Буровой 
агрегат 
1БА-15В 
самоходная 
на шасси 
МАЗ-5334 


ДВС –  
дизель 
транс- 
портный 


Однодиск 
ковая, 
сухая, 
номально 
замкнутая 


3-х ступен 
чатая,  
прямозу- 
бая 


Роторный Канатно- 
цепная 


Фрикцион 
ная с лент- 
очным  
тормозом 


Буровой 
агрегат 
1БА-15Н 
(БА-15Н) 
самоходная 
на шасси 
МАЗ-5337 


ДВС –  
дизель 
транс- 
портный 


Однодиск 
ковая, 
сухая, 
номально 
замкнутая 


3-х ступен 
чатая,  
прямозу- 
бая 


Роторный Канатно- 
цепная 


Фрикцион 
ная с лент- 
очным  
тормозом 


Буровая  
установка 
УПБ-100 
смоход- 
ая 


ДВС –  
бнзино- 
вй 


Однодиск 
ковая, 
сухая, 
номально 
замкнутая 


4-х ступен 
чатая, 
косозубая 


Подвиж- 
нй с гидрор 
приводом 


Поршневая 
гидравли- 
ческая 


Фрикцион 
ная с лент- 
очным  
тормозом 
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Буровая  
установка 
ПБУ-2 
смоход- 
ая 


ДВС –  
бнзино- 
вй транс- 
портный 


Однодиск 
ковая, 
сухая, 
номально 
замкнутая 


4-х ступен 
чатая, 
косозубая 


Подвиж- 
нй с гидрор 
приводом 


Поршневая 
гидравли- 
ческая 


Фрикцион 
ная с лент- 
очным  
тормозом 


------------------------------------------- 
Мачта сварная –складыва 
ющаяся с гидроподъём- 
ником , насос НБ-3, 
 ----, КИП-манометры 
 Компоновка буровой установки- 
р а з о б щ ё н н а я 
 


                                           Б у р о в ы е  у с т а н о в к и  р я д а У К Б 
Буровая  
установка 
УКБ-12/25 
смоход- 
ая (пере- 
двимжная) 


ДВС –  
бнзино- 
вй 


Кулачко  
вая 


3-х ступен 
чатая,  
прямозу- 
бая, двух- 
диапазонна  


Подвиж- 
нй 


Канатно- 
цепная 


Ручная, 
Двухско- 
ростная 


Стойка с подкосом, 
Насос НБ1-25/16, 
----, КИП – манометр 
Компоновка моноблоч 
ная 


 


Буровая  
установка 
УКБ-50/ 
100 пере 
движная, 
приспособ- 
лена для 
подземного 
бурения 


Электричес  
кий, асин 
хронный, 
двухдиапа- 
зонный 


Однодис  
ковая, 
сухая, 
номальн  
замкну- 
тая от 
автомоб. 
ГАЗ-53  


4-х ступен 
чатая,косо- 
зубая от 
автомоб. 
ГАЗ-53  


Шпиндель- 
ный 


Поршнева  
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Мачта сварная МР-3 с  
опорой на портал, насос 
НБ2-63/40, труборазво- 
рот РТ-300, КИП: при- 
бор гидроуправления и 
манометры 
Компоновка моноблоч 
ная 


Буровая  
установка 
УКБ-200/ 
300 
смоход- 
ая (пере- 
движная) 


ДВС –  
дизель 
 


Однодис  
ковая, 
сухая, 
номальн  
замкну- 
тая от 
автомоб 
ЗИЛ-130 


5-х ступен 
чатая 
косозубая ч  


Шпиндель- 
ный 


Поршнева  
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Мачта сварная МР-6, 
 Насос НБ3-120/40,  
труборазворот РТ-300,  
КИП: прибор гидроупра 
вления и 
манометры, измери- 
тель крутящего мо- 
мента и механичес- 
кой скорости 
бурения; Компоновка мон  
ная 


Буровая  
установка 
УКБ-300/ 
500 
смоход- 
ая (пере- 
движная) 


Электричес  
кий, асин 
хронный  
или посто- 
янного тока    
ДВС-дизель 
 


Однодис  
ковая, 
сухая, 
номальн  
замкну- 
тая от 
автомоб 
ЗИЛ-130 


4-х ступен 
чатая 
косозубая 


Шпиндель- 
ный 


Поршнева  
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Мачта сварная БМТ-4, 
 Насос НБ3-120/40,  
труборазворот РТ-1200,  
КИП «Курс-411» 
Компоновка моноблоч 
ная 


Буровая  
установка 
УКБ-500/ 
800 
пере- 
движная 


Электричес  
кий, асин 
хронный  
или посто- 
янного тока  


Много 
диск 
ковая, 
сухая, 
номальн  
замкну- 
тая 


4-х ступен 
чатая 
прямозубая 
с двухсту- 
пенчатым 
редуктором 


Шпиндель- 
ный 


Поршнева  
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Мачта сварная БМТ-5, 
 Насос НБ4-320/63,  
труборазворот РТ-1200,  
КИП «Курс-411»; 
Компоновка моноблоч 
ная 
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                                      Б у р о в ы е  у с т а нов к и  т и п а «Уралмаш» 
 Расшифровать 


аббревиатуру 
 типа буровой 
установки 


Кулачковые 
 и  
шинно– 
пневматические 


Цепная 
3-х 
ступенчат. 


Роторный Канатно- 
цепная 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Вышка башенн   
ого пипа 
Насос У-8  
КИП – 
стандартный 
Компоновка 
разобщённая 


Буровая  
установка 
УКБ-1200 
/2000 
пере- 
движная 


Электричес  
кий,  
посто- 
янного тока 
или АД 


   ----     ----- Шпиндель- 
ный 


Поршнева  
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Мачта сварная БМТ-7, 
 Насос НБ4-320/63,  
труборазворот РТ-1200,  
КИП «Курс-613; Компоно  
моноблоч 
ная 
 


Буровая  
установка 
УКБ-2000 
/3000 
стационар- 
ная 


Электричес  
кий,  
посто- 
янного тока 
 


   ----     ----- Роторный Канатно- 
цепная 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Вышка башенного типа 
В-26/50, 
 Насос НБ5-320/100,  
-----,,  
КИП «Курс-713» 
Компоновка разобщённая 


                                      Б у р о в ы е   с т а н к и  т и п а  З И Ф (СКТО) 
Буровой ст  
анок ЗИФ 
-650М 
(СКТО-65) 


Электричес  
кий асин- 
хронный 
   (АД) или 
ДВС-ди- 
зель 


Много 
диск 
ковая, 
сухая, 
номальн  
замкну- 
тая 


4-х ступен 
чатая 
прямозубая 
с двухсту- 
пенчатым 
редуктором 


Шпиндель- 
ный 


Поршнева  
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Вышка башенного типа 
ВМ-18/15, 
 Насос НБ4-160/40,  
РТ-1200, КИП: прибор 
гидроуправления и ма 
нометры 
Компоновка моноблоч 
ная 


Буровой ст  
анок ЗИФ 
-1200МР 
(СКТО-75) 


Электричес  
кий асин- 
хронный 
   (АД)  


Много 
диск 
ковая, 
сухая, 
номальн  
замкну- 
тая 


5-х ступен 
чатая 
косозубая 
от автомби  
КАМАЗ 
с двухсту- 
пенчатым 
редуктором 


Шпиндель- 
ный 


Поршнева  
гидравли- 
ческая 


Планетар- 
ная , 
 с колодоч 
ным  
тормозом 


Вышка башенного типа 
ВРМ-24/30, 
 Насос НБ4-160/40,  
РТ-1200, КИП: прибор 
гидроуправления и ма 
Нометры;  Компоновка м  
ная 


УРБ-3АМ ДВС-ди- 
зель 


Кулачко  
вая 


3-х ступен 
чатая,  
прямозу- 
бая, 


Роторный Канатно- 
цепная 


Фрикцион 
ная с лент- 
очным  
тормозом 


    Мачта сварная телеско  
пическая с гидроподъём- 
ником , насос НБ-32, ---- 
 КИП-манометры 
Компоновка разобщённая 
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  Домашнее задание 
        по курсу: „Буровая механика” часть 1 
Тема: „Общая характеристика буровых станков и установок” 
Цель: изучить назначение и общую характеристику буровых станков и 
установок. 
        1. Общие сведения 
    Согласно ГОСТ-16725-70 „Техника геологоразведочного бурения” раздел: 
„Термины и определения” различают понятия: „Буровая установка”, 
„Буровой агрегат” и „Буровой станок”. 
  Буровая установка  - установка, которая включает наземные сооружения, 
буровое и энергетическое оборудование, необходимое при бурении скважин. 
   Буровой агрегат – агрегат, который включает в себя буровой станок, 
промывочный насос и силовой привод к ним, а также аппаратуру контроля и 
регулирования процесса бурения. 
   Буровой станок – машина, которая предназначена для бурения скважин. 
   В соответствие с приведенными выше определениями буровая установка 
включает в себя: буровой агрегат, буровую вышку (мачту), буровое здание 
(гараж) и транспортную базу. 
    Бурильные установки классифицируют по следующим признакам: 


- по способу бурения:  вращательные (резание, скалывание); 
      ударные (дробление); 
     вибрационные. 
- по условиям применения:  с поверхности земли; 


        из подземных горных выработок; 
       с поверхности морей и океанов. 


    -  по транспортабельности:   стационарные; 
          передвижные; 
         самоходные; 
         переносные. 
   -  по типу вращателя:    шпиндельные; 
     роторные; 
      подвижные. 
   - по типу механизма подачи:   рычажные; 
            винтовые; 
           поршневые; 
          канатно-цепные. 


- по типу привода:  с двигателем внутреннего сгорания; 
   с электрическим приводом; 
   с гидравлическим приводом; 
   с пневматическим приводом (в подземных условиях). 


             2. Основные узлы и механизмы буровых станков 
   Рассмотрим устройство и взаимодействие (кинематику) основных узлов на 
примере стационарных буровых станков, предназначенных для бурения 
скважин с поверхности земли. Такой станок предназначен для выполнения 
основых и вспомогательных операций, определяемых технологией бурения. 
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Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без до-


зволу Національного гірничого університету. 







Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти Державного 


ВНЗ НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають підсум-


ковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових модулів, 
що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з визначеними 
цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – 
сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відповідності певному 
навчальному об’єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріп-
лена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гірни-
цтво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри Державного ВНЗ НГУ, що здійснюють 


викладання нормативної дисципліни «Основи електротехніки» бакалаврам з 
гірництва.  


Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
−  рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 


− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 


напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ви-







щих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».  
 
3. Базові дисципліни 
Вища математика 
Фізика 
 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Згідно з ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр це: 
Електропостачання 
Основи автоматизації гірничих виробництв 
Автоматизація процесів буріння  
5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять  
 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля сту-
дент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 


№ 1  
 
 
знати області застосування електро-


технічних пристроїв постійного струму, 
способи з'єднання електричних пристроїв,  


 
 
розуміти еквівалентність схем дже-


рел ЕРС і струму, зміст вольт-амперних 
характеристик прийомних і зовнішніх ха-
рактеристик генеруючих пристроїв, сут-
ність енергетичних процесів, що відбува-
ються в прийомних та генеруючих при-
строях, можливості здійснення взаємних 
перетворень схем з'єднань пасивних еле-
ментів трикутником і зіркою, проведення 
аналізу лінійних електричних кіл методами 
контурних струмів чи інш. 


 
 
уміти проводити аналіз лінійних 


електричних кіл методами згортання, без-
посереднього застосування законів Кирх-
гофа та інш.. 


 
 


Лекції − 5 семестр, 1  чверть  
Аудиторні – 2 години на тиждень 


Електричні кола пос-
тійного струму 
 
 
 
 
 
 


4 15 31 


Методи розв'язання за-
дач 
 


 







 
знати зміст термінів: резистор, опір, 


індуктивна котушка, індуктивність, індук-
тивний опір, конденсатор, ємність, ємніс-
ний опір, фаза, початкова фаза, кут зсуву 
фази, період, частота, кутова частота, мит-
тєве, діюче і середнє значення гармонійних 
величин, повний, активний, реактивний, 
комплексний опір і провідності; повна, ак-
тивна, реактивна, комплексна потужності, 
характеристики і параметри елементів 
схем заміщення кіл однофазного струму;  


 
 
розуміти особливості електромагні-


тних процесів і енергетичні співвідношен-
ня в колах синусоїдального струму, еконо-
мічне значення коефіцієнта потужності, 
особливості аналізу найпростіших елект-
ричних кіл; 


 
 
вміти представляти гармонічно змі-


нювані величини тригонометричними фу-
нкціями, графіками, обертові векторами і 
комплексними числами; будувати векторні 
діаграми нерозгалужених кіл і кіл з пара-
лельним з'єднанням віток, за допомогою 
електровимірювальних приладів вимірю-
вати струми, напруги і потужності в елект-
ричних колах. 


 
 


Однофазні електричні 
кола змінного струму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6 


Методи розв'язання за-
дач 


 


 


 
знати основні елементи трифазних 


кіл, способи з'єднання фаз обмотки генера-
тора і ввімкнення в трифазне коло прийма-
чів; способи зображення трифазної симет-
ричної системи ЕРС; симетричне та неси-
метричне навантаження. 


 
розуміти роль нейтрального прово-


ду; принципи побудови векторних діаграм; 
вплив роду і схеми ввімкнення наванта-
ження на величину струму в нейтральному 
проводі; 


 
вміти аналізувати різні режими си-


метричних і несиметричних кіл. Читати 
схеми з'єднання трифазних і однофазних 
приймачів. 


 


Трифазні електричні 
кола змінного струму 
 


4 


Методи розв'язання за-
дач 
 


 


 


 


 
Модульний контроль 
лекційного матеріалу:  
8 тиждень 
 


2 
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№ 2  
 
 
 
 
знати області застосування основ-


них типів електровимірювальних приладів 
безпосередньої оцінки; основні показники 
цих приладів; способи розширення меж 
виміру приладів; 


 
розуміти роботу електричних схем; 


принцип роботи електронних вимірюваль-
них приладів; 


 
вміти вибрати електровимірюваль-


ний прилад по межі вимірів і точності від-
повідно до каталогу, представляти резуль-
тати вимірів з урахуванням точності. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Лабораторні заняття − 5 семестр,  
1  чверть  


Аудиторні – 1 година на тиждень 


Електровимірювальні 
прилади і вимір елект-
ричних величин 


3 7 15 


Лінійне розгалужене 
електричне коло пос-
тійного струму 


Лінійне нерозгалужене 
електричне коло сину-
соїдального струму 
 


2 


Дослідження режимів 
роботи трифазних кіл 


2 


Модульний контроль − 
захист лабораторного 
модуля за розкладом 
занять:  8 тиждень 
 


1 


Разом 
 


8   


№ 3  
 
 
 
знати основні елементи конструкції 


трансформатора, вирази для коефіцієнта 
трансформації, умови вмикання трансфо-
рматорів на паралельну роботу. 


 
розуміти призначення дослідів хо-


лостого ходу і короткого замикання; сут-
ність „приведення” параметрів вторинної 
обмотки трансформатора до первинного; 
причини, що викликають зміну напруги на 
вторинній обмотці трансформатора;  


 


Лекції − 5 семестр, 2 чверть  
Аудиторні – 2 години на тиждень 


Електромагнітні явища 1 15 31 


Трансформатори 3 







знати значення термінів: ковзання, 
синхронна швидкість, кругове обертове 
магнітне поле, короткозамкнений ротор, 
фазний ротор, потік полюса, подвійна «бі-
ляча клітка»; способи зміни напрямку обе-
ртання магнітного поля; будову і області 
застосування трифазних асинхронних дви-
гунів; умовні позначки трифазних асинх-
ронних двигунів на схемах; вид механіч-
них характеристик; способи регулювання 
частоти обертання двигуна; 


знати способи пуску, реверсування 
та регулювання частоти обертання асинх-
ронних двигунів з коротко замкненим та 
фазним ротором. 


розуміти принцип збудження бага-
тополюсного обертового магнітного поля; 
принцип дії трифазної асинхронної маши-
ни в режимах двигуна, генератора; факто-
ри, що впливають на частоту обертання 
ротора трифазного асинхронного двигуна; 
енергетичні перетворення у асинхронному 
двигуні та визначати ККД двигуна. 


вміти будувати механічні та робочі 
характеристики трифазного АД. 


 


Асинхронна машина 
 


5 


 
знати значення термінів: синхронна 


швидкість, кругове обертове магнітне по-
ле, будову та призначення основних конс-
труктивних елементів та області застосу-
вання трифазних синхронних машин; умо-
вні позначки трифазних синхронних дви-
гунів та генераторів на схемах; вид харак-
теристик ХХ, зовнішньої та регулювальної.  
Знати умови вмикання синхронних генера-
торів на паралельну роботу з мережею. 
Знати способи пуску, реверсування та ре-
гулювання частоти обертання СД, робочі 
характеристики СД; регулювання реактив-
ної потужності, яку отримує СД з мережі 
при різних режимах навантаження, компе-
нсація реактивної потужності. 


 
розуміти принцип збудження бага-


тополюсного обертового магнітного поля; 
принцип дії трифазної синхронної машини; 
енергетичні перетворення в трифазній син-
хронній машині. 


 


Синхронна машина 3 







 
знати основні конструктивні еле-


менти машин постійного струму: статор, 
обмотку збудження, якір, обмотку якоря; 
терміни: щітково-колекторний вузол, гео-
метрична і фізична нейтралі, реакція яко-
ря, комутація, проти-ЕРС; класифікацію 
машин постійного струму за способом 
збудження; зовнішні характеристики ге-
нераторів постійного струму всіх способів 
збудження; механічні характеристики 
двигунів постійного струму всіх способів 
збудження; способи пуску двигунів пос-
тійного струму: способи регулювання час-
тоти обертання двигунів постійного стру-
му; 


розуміти призначення основних 
конструктивних елементів машин постій-
ного струму; принцип дії генератора і дви-
гуна постійного струму; рівняння електри-
чного стану генератора і двигуна постійно-
го струму; призначення пускових і регу-
лювальних опорів; енергетичні діаграми 
генератора і двигуна постійного струму; 


 


Машина постійного 
струму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 


 
Модульний контроль 
лекційного матеріалу 
16 тиждень 


 
2 
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  №4  
 
 
 
 
вміти аналізувати різні режими ро-


боти трансформатора; читати паспорт тра-
нсформатора; включати приймачі та елект-
ровимірювальні прилади для визначення 
напруг, струмів і потужностей; передбача-
ти наслідки комунікаційних змін у колі на-
вантаження на електричний стан трансфо-
рматора. 


 
Лабораторні заняття − 5 семестр,  


2 чверть  
Аудиторні – 2 години   на тиждень 


 
Вивчення конструкції 
трансформатора та ви-
значення його номіна-


льних параметрів 


2 15 31 


Дослідження паралель-
ної роботи трифазних 


силових трансформато-
рів 


2 


вміти зображати принципові елект-
ричні схеми вмикання двигуна в мережу, 
визначати схему з’єднання обмоток статора 
та вибрати необхідні електровимірювальні 
прилади, напругу джерела живлення кому-


Визначення будови і 
принципу дії асинх-
ронних двигунів. 
 


 
2 







таційну та регулювальну апаратуру. Здійс-
нювати пуск асинхронного двигуна,  вимі-
рювати частоту обертання; оцінювати ве-
личини номінального, пускового і макси-
мального моментів, пускового струму і 
номінального ковзання за даними каталогу. 


виконувати експериментальні дос-
лідження трифазного асинхронного двигуна 
методом безпосереднього навантаження. 
Засвоїти способи пуску трифазних асинх-
ронних двигунів з короткозамкненим рото-
ром. 


 
Дослідження способів 
пуску асинхронних 
двигунів з короткозам-
кненим ротором 
 


 
2 


вміти зобразити принципову елект-
ричну схему вмикання синхронного гене-
ратора на автономне навантаження для ек-
спериментального дослідження характери-
стики генератора; у відповідності з паспор-
тними даними синхронного генератора ви-
брати параметри навантаження, необхідні 
електровимірювальні прилади, комутацій-
ну та регулювальну апаратуру, провести 
експериментальні дослідження, результат 
проаналізувати. 


Вивчення будови і 
принципу дії синхрон-
них машин. 
Експериментальне ви-
значення робочих ха-
рактеристик синхрон-
ного генератора 
 
 


 
2 


вміти зобразити принципову елект-
ричну схему вмикання синхронного двигу-
на для експериментального дослідження 
характеристик; у відповідності з паспорт-
ними даними вибрати  необхідні електро-
вимірювальні прилади, комутаційну та ре-
гулювальну апаратуру, провести експери-
ментальні дослідження, результат проана-
лізувати. 


Дослідження роботи 
синхронного двигуна в 
режимі регулювання 
струму збудження 


 
2 


розрізняти основні конструктивні 
елементв машин постійного струму та зна-
ти іх призначення; 


вміти включати в мережу машину 
постійного струму з різними видами збу-
дження, зобразити принципову електричну 
схему вмикання генератора постійного 
струму для експериментального дослі-
дження характеристик; 


вміти регулювати швидкість і реве-
рсувати двигун постійного струму; відріз-
няти за зовнішнім виглядом машину пос-
тійного струму від інших типів електрич-
них машин; орієнтуватися в паспортних 
даних машин і визначати номінальний мо-
мент; вибирати двигун стосовно до зада-
них технічних умов. 


Вивчення конструкції і 
випробування машини 
постійного струму 


2 







 Модульний контроль − 
захист лабораторного 
модуля за розкладом 
занять:  16 тиждень 


 
2 


Разом 
 


16 


6. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий конт-


роль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навча-
льного матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх 
модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозважено-
го балу за результатами всіх модульних контролів. 


 
7. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
8. Рекомендована література 
1. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки 


/Шкрабець Ф.П., Ципленков Д.В., Куваєв Ю.В. та ін. Навчальний посібник. – 
Д.: НГУ, 2004. – 515 с.   


2. Збірник задач з електротехніки та основ електроніки / Шкрабець Ф.П., 
Ципленков Д.В. Навчальний посібник. – Д.: НГУ, 2006. – 256 с.   


3. Электротехника / Под ред. Г. В. Герасимова.– 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Высш шк., 1985. – 480 с. 


4. Борисов Ю. М., Липатов Д. И. , Зорин Ю. М. Электротехника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 552 с. 


5. Общая электротехника /Под ред. А. Т. Блажкина. – 4-е изд. , перераб. и 
доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 592 с. 


6. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. Учеб. пособие для студ. 
неэлектротехн. спец. вузов. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат. 
1983. – 440 с. 


7. Кацман М.М. Электрические машины и трансформаторы. Учебник для 
техникумов. – М. Высшая школа. 2001. – 370 с. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПАКЕТУ КОМПЛЕКСНИХ 
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  


“ХІМІЯ”  
 


Призначення пакету ККР – об’єктивна оцінка якості підготовки 
студентів з дисципліни “Хімія” при проведенні самоаналізу та атестації. 


Склад пакету ККР:  
– програма дисципліни “Хімія”; комплексні контрольні роботи з 


дисципліни; перелік довідкової літератури, яка необхідна для виконання 
комплексних контрольних робіт; таблиця відповідності комплексних 
контрольних робіт програмі дисципліни; критерії оцінки комплексних 
контрольних робіт; рецензія на пакет комплексних контрольних робіт; 


– протокол розгляду пакету комплексних контрольних робіт 
методичною комісією за напрямком 8.090306«Буріння». 


Зміст складових пакету ККР 
Дисципліна “Хімія” згідно чинної освітньо-професійної програми (ОПП) 


вищої освіти за професійним спрямуванням 8.090306«Буріння» 
(затвердженою Міністерством освіти України у 1994 р.) – нормативна. Зміст 
програми дисципліни відповідає анотації, що подана в ООП. Програма 
структурована на змістовні блоки, модулі та навчальні елементи. Для 
кожного навчального елементу (поняття, явища, відношення, алгоритми) 
визначено рівень засвоєння (сформованості) згідно методики Додатку 1 
наказу Міносвіти України № 285 від 31.07.98 р. Визначення необхідного 
рівня засвоєння навчального елементу дозволяє закладати відповідний рівень 
складності контрольних питань. Програма дисципліни затверджена ректором 
НГУ як стандарт вищого навчального закладу. 


Комплексні контрольні роботи (ККР) орієнтовані на діагностику рівня 
сформованості знань (навчальних елементів) програми дисципліни. Кожен 
білет ККР має вказівку на номера навчальних елементів, що контролюються, 
згідно програми. Тим самим здійснюється безпосередній зв’язок системи 
діагностики з програмою дисципліни, що регламентують вимоги Державної 
інспекції навчальних закладів. Завдання білетів ККР вимагають від студента 
інтегрованого застосування знань з дисципліни для вирішення характерних 
задач професійного спрямування. 


Обсяг і складність завдань відповідні часу, що визначений на виконання 
ККР – 90 хв. 


Критерії оцінки результатів вирішення ККР націлені на досягнення 
об’єктивності виміру, що здійснюється зіставленням рішень з еталонами – 
зразками правильних та повних рішень (відповідей). 


При здійсненні контрольних заходів еталони рішень додаються до 
пакетів для використання експертами при перевірці результатів виконання 
завдань. 


Після урахування зауважень рецензента пакет ККР розглянуто та 
схвалено методичною комісією НГУ за напрямком підготовки 8.090306 
«Буріння» (додаток 1). 
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Додаток А 
 


СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Національний гірничий університет 


(назва вищого навчального закладу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Вища освіта. 


Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним 
спрямуванням 8.090306 «Буріння». 


Програма нормативної дисципліни 15Ф «Хімія» 
 


Чинний від    2012-02-6 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Дніпропетровськ  


2012 
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Передмова 
 
 
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО 
   кафедрою хімії 
 
 
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 
   наказом ректора Національної гірничої академії України  
   від  
 
 
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 
 
 
4 РОЗРОБНИКИ  


 
   Єгоров Павло Олексійович, канд. хім. наук, 
   зав. кафедри хімії; професор 
 
 
 
   Нетяга Ольга Борисівна,   ст. викл. кафедри хімії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,  
тиражований та розповсюджений без дозволу  
Національного гірничого університету 
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ВСТУП  
 
Програма нормативної дисципліни 15Ф «Хімія» конкретизує фундаментальну 


програму вищої освіти за професійним спрямуванням 8.090306 «Буріння». Програма 
дисципліни – складова системи стандартів вищої освіти. 


Хімія – складова цілісного уявлення про процеси та явища, що відбуваються у 
неживій природі, можливості сучасних наукових методів пізнання природи. 
Майбутні виробничі функції бакалавра з інженерної механіки пов`язані з однією чи 
кількома елементами існування об`єкту діяльності – методами теоретичного та 
експериментального дослідження хімічних властивостей речовин, енергетики 
хімічних процесів, кінетики і рівноваги, роботи з розчинами, електрохімічними 
процесами, елементами охорони навколишнього середовища тощо. В разі подальшої 
підготовки фахівця (за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст чи 
магістр) засвоєні з дисципліни знання мають бути базою для опанування  методами 
самих різних виробництв та будь-якого профілю технологічних процесів, що 
пов’язані з впливом на хімічні властивості речовини. 


Програма нормативної дисципліни – складова навчально-методичного 
забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 
Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює  обсяг та 
рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно 
вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. 


Стандарт використовується при:  
*    розробці та корегуванні навчальних планів підготовки фахівців 


напряму 8.090306«Буріння»; 
*    визначення форми та змісту системи діагностики рівня якості 


освітньо-професійної підготовки фахівця; 
• розрахунках навчального навантаження викладачів; 
• визначенні доцільної технології навчання; 
• формуванні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 


кваліфікації з питань охорони навколишнього середовища гірничих підприємств; 
• усунення дублювання навчального матеріалу в програмах різних 


дисциплін; 
• складанні структурно-логічної схеми навчального процесу. 
Порядок узгодження та затвердження стандарту: 


*    проект стандарту вносить кафедра, якій доручено викладання дисципліни; 
*    проект узгоджує науково-методична рада НГУ. Для розгляду проекту 
залучаються представники методичних комісій спеціальностей напряму;  
*    проект затверджує ректор НГУ за поданням голови науково-методичної 
ради.  


 


СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
СВНЗ 2070743-6.050503.ПД-98 


 


Національний гірничий університет 
(назва вищого навчального закладу) 


Вища освіта.  
Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним  
спрямуванням 8.090306 «Буріння». 
Програма нормативної дисципліни 15Ф «Хімія» 
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Чинний від    2012-02-6 
                  (рік, місяць, число)  
 


1. Галузь використання 
 


Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть 
викладання нормативної дисципліни «Хімія» бакалаврам з інженерної 
механіки; заклади освіти 1-го та 2-го рівнів акредитації, де в навчальні плани 
підготовки молодших спеціалістів з інженерної механіки включена 
дисципліна.  


Стандарт встановлює:  
• перелік змістовних модулів та інформаційну базу (навчальні 


елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами  
освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


• розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
• норми часу на викладання та засвоєння  інформаційної бази; 
• рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для опанування 


умінь кваліфікації бакалавра з інженерної механіки за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 


• позначення одиниць хімічних та фізичних величин; 
• вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки 


бакалаврів; 
• відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів.  
 


2. Нормативні посилання 
 


2.1. Закон України «Про освіту». 
2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 


«Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)». 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним  


спрямуванням 8.090306 «Буріння». 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24 травня 1997 р. 


«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями».  


3. Скорочення  
 
Рівні сформованості знань щодо змісту навчальних елементів: 
ОО – ознайомчо-орієнтовний (особа має орієнтовне уявлення щодо 


понять, які вивчаються, здатна відтворювати формулювання визначень, 
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законів тощо, вміє вирішувати типові завдання шляхом підставлення 
чисельних даних); 


ООз – підрівень знайомств (особа має загальне уявлення про 
навчальний об`єкт); 


ООр – підрівень репродукції (особа здатна відтворювати та пояснювати 
суттєві ознаки  навчального об`єкту); 


ПА – понятійно-аналітичний (особа має чітке уявлення та поняття 
щодо навчального об’єкту, здатна здійснювати смислове виділення, 
пояснення, аналіз, перенесення раніш засвоєних знань на типові ситуації);  


ПС – продуктивно-синтетичний (особа має глибоке розуміння щодо 
навчального об’єкту, здатна здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, 
переносити раніш засвоєні знання на нетипові, нестандартні ситуації). 


 
4. Основні терміни та визначення  


 
Вимога - положення, що містить критерії, які повинні бути виконані. 
Виробнича функція (трудова, службова тощо) – коло обов’язків, які 


виконує фахівець у відповідності до посади і які визначаються посадовою  
інструкцією або кваліфікаційною характеристикою. 


Галузь – сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь 
переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності. 


Галузь освіти – група напрямів підготовки споріднених за ознакою 
спільності узагальнених структур діяльності.  


Задача діяльності - мета діяльності, що задана в певних умовах і може 
бути досягнута в результаті визначеної структури діяльності. 


Задачі діяльності розподіляються на класи:  
– стереотипні, які передбачають діяльність відповідно до заданого 


алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніш 
відібраних складних операцій, і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніш засвоєної інформації; 


– діагностичні, які передбачають діяльність відповідно до заданого 
алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення по 
застосуванню відповідних операцій і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніш засвоєної інформації; 


– евристичні, які передбачають діяльність за складним алгоритмом, що 
містить процедуру конструювання рішень і потребує використання великих 
масивів оперативної та раніш засвоєної інформації. 


Здатність - психологічний стан індивіда, в якому він готовий до 
успішного виконання певного виду продуктивної діяльності.  


Здібність - психологічні особливості індивіда, що забезпечують 
можливості успішного виконання певного виду продуктивної діяльності. 
Здібності пов’язані із загальною спрямованістю особи, з її нахилом до тієї чи 
іншої діяльності. 
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Зміст вищої освіти - вимоги до системи знань, умінь і навичок, до 
світогляду, громадянських і професійних якостей майбутнього фахівця, що 
формуються у процесі навчання. 


Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації з 
урахуванням особливостей її вивчення та засвоєння, а також комплекс 
завдань і вправ, що мають бути виконані. 


Знання - результат процесу пізнання діяльності, її перевірене суспіль-
ною практикою і логічно упорядковане відображення в свідомості людини. 
Знання - категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною і практичною 
діяльністю людини.  


Знання можливо ідентифікувати тільки коли вони проявляються у 
вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 


Економічна діяльність - процес поєднання дій, які призводять до 
отримання відповідного набору продукції чи послуг. Вид діяльності 
характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском 
продукції та наданням послуг. 


Кваліфікація - здатність особи виконувати завдання та обов’язки від-
повідної роботи. Кваліфікація вимагає певного освітньо-кваліфікаційного 
рівня. Кваліфікація визначається через назву професії.  


Компетентність - знання та досвід діяльності у тому чи іншому виді 
економічної діяльності. 


Контроль якості вищої освіти - система заходів, що здійснює третя 
сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника 
вищого навчального закладу та їх порівняння з встановленими вимогами і 
визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 


Кредит - система змістовних модулів, що з урахуванням терміну 
засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до 
психофізиологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, 
методів і засобів навчання), які можуть бути засвоєні за 54 години 
навчального часу (суму годин аудиторної і самостійної роботи студента за 
тиждень). 


Навичка - дії, що виконуються при здійсненні певної діяльності, котрі 
завдяки численним повторенням стають автоматичними і виконуються без 
свідомого контролю. 


Навчальна дисципліна - педагогічно адаптований зміст будь-якої галузі 
діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) з визначенням його 
обсягу і науково обгрунтованих форм і методів навчання й оцінки знань, 
умінь та навичок. 


Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза 
навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. 


Навчальний об’єкт - обсяг навчальної інформації, що має самостійну 
логічну структуру та зміст і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі 
діяльності мислення. 
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Навчальний план - нормативний документ вищого навчального закладу, 
який складається на підставі освітньо-професійної програми та стуктурно-
логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, 
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та 
їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного 
і підсумкового контролю. 


Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті –
група спеціальностей із спорідненим змістом освіти. 


Об’єкт діяльності - процеси або(та) явища, або(та) матеріальні об’єкти, 
на які спрямована діяльність фахівця (технологія галузі, транспортна 
система, гірниче обладнання тощо). 


Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознакою 
рівня сформованості якостей людини, що забезпечують її всебічний розвиток 
як особистості і достатніх для здобуття відповідної кваліфікації. 


Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої 
освіти за ознаками рівня сформованості якостей людини, що забезпечують її 
здатність виконувати відповідні фахові завдання чи обов’язки певного 
кваліфікаційного рівня. 


Освітньо-кваліфікаційна характеристика - державний нормативний 
документ, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначаються основні вимоги до 
фахівця, його місце в структурі господарства держави. 


Освітньо-професійна програма підготовки фахівця - державний 
нормативний документ, в якому узагальнюється зміст навчання, 
встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної 
підготовки фахівця за певною спеціальністю певного освітньо-
кваліфікаційного рівня. 


Проблема - ситуація діяльності, яка містить протиріччя наукового, 
організаційного або іншого характеру і являє собою перепони, що виникають 
при досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності. 


Структурно-логічна схема підготовки - наукове і методичне 
обгрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 


Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена до 
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відзнак. У 
психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 


Уміння - здатність людини виконувати певні дії при здійсненні тієї чи 
іншої діяльності на основі  відповідних  знань. 


Види умінь: 
- предметно-практичні - уміння виконувати дії щодо переміщення 


об'єктів у просторі,  зміни  його форми тощо. Головну роль у регулюванні  
предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають 
просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування 
робочими рухами відповідно  до властивостей об'єкта та завдань діяльності; 
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- предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з розумовими 
образами предметів. Ці дії вимагають наявність розвиненої системи  уявлень 
і здатність до розумових дій (наприклад,  аналіз,  класифікація, узагальнення, 
порівняння тощо); 


- знаково-практичні - уміння щодо виконання операцій зі знаками та 
знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по 
карті, одержання інформації від пристроїв тощо; 


- знаково-розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі 
знаками та знаковими системами. Наприклад, виконання логічних та 
розрахункових  операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в 
узагальненому вигляді. 


Рівні сформованості умінь: 
- уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації 


щодо неї; 
- уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль 


без допомоги матеріальних носіїв інформації; 
- уміння виконувати дію автоматично.  
 


5. Базові дисципліни 
4Г Філософія 
14Ф Вища математика  
13Ф Фiзика  
 


6. Дисципліни, що забезпечуються 
 


Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст:  


21П Основи екології 
22П Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 
23П Теоретичні основи  теплотехніки  
25П Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 
29П Охорона праці 
30П Безпека життєдіяльності  
34П Пластичність та повзучість.  
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7. Зміст дисципліни  та розподіл часу за видами занять 
 


 
Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчаль-


ного 
елемента 


Рівень 
сформо-
ваності 
знань 


Час  
на 


засво-
єння 


Час  
на 


викла-
дання 


Лекції   27 27 


 
ВСТУП 


 


Хімія  як  розділ  
природознавства 


 
Технічний  прогрес  і  екологічні  проблеми 


 
7.1. БУДОВА РЕЧОВИНИ 


Основні поняття хімії  
Хімічний елемент 
Відносна атомна і молекулярна маси. Моль 
Еквівалент. Молярна і еквівалентна маси 
Закони збереження маси, сталості складу, 


еквівалентів 
 


7.2. БУДОВА АТОМА 
Будова атомного ядра 
Ізотопи. Радіоактивність 
Електронні рівні і підрівні. Квантові числа. Атомні 


орбіталі 
Принцип Паулі. Правила і порядок заповнення 


атомних орбіталей. Будова багатоелектронних атомів 
 


7.3. СИСТЕМАТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва 


Зміна властивостей хімічних елементів та їх сполук 
Окислювально-відновні властивості елементів 
Значення періодичного закону Д. І. Менделєєва 
 


7.4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 
Суть хімічного зв’язку 
Основні типи і характеристики хімічного зв’язку. 


Ковалентний, іонний, металічний, водневий зв’язки. 
Енергія зв’язку 


Метод валентних зв’язків 
Уявлення про метод молекулярних орбіталей 
Утворення ковалентного зв’язку за донорно-


акцепторним механізмом 
σ- і π-зв’язки 
Полярний зв’язок, електричний момент диполя 
Гібридизація й гібридні орбіталі 
Будова та властивості найпростіших молекул 
Основні типи взаємодії молекул (орієнтаційні, 


індуктивні, дисперсійні) 


 
 
 
 
 
 
 


001 
 


002 
 
 


003 
004 
005 
006 
007 


 
 
 


008 
009 
010 


 
011 


 
 
 


012 
013 
014 
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017 
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020 
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ПА 
ПА 


 
 


ПА 
ПА 


 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 


 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 


 


 
- 
 
 
 
 
 


1 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
- 
 
 
 
 
 


1 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







СТВНЗ 2070743-6.050502.ПД-98       
 


 14 


 
Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчаль-


ного 
елемента 


Рівень 
сформо-
ваності 
знань 


Час  
на 


засво-
єння 


Час  
на 


викла-
дання 


Комплексні сполуки, їх утворення при донорно-
акцепторній взаємодії молекул. Типи комплексних 
сполук 


 
 
 


7.5. ХІМІЯ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ 
СТАНІ 


Агрегатний стан речовини 
Хімічна будова твердого тіла. Аморфний та 


кристалічний стан речовини. Кристали 
Атомні, молекулярні, іонні, металічні кристалічні 


гратки 
Алотропія і поліморфізм. Хімічний зв’язок у 


твердих тілах – металах, напівпровідниках, 
діелектриках 


Реальні кристали. Дефекти кристалічної гратки 
 


7.6. ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Енергетичні ефекти хімічних реакцій. Внутрішня 


енергія та ентальпія. Термохімія. Закони Гесса. 
Стандартна ентальпія утворення хімічних сполук 


Ентропія та її зміни при хімічних процесах. 
Стандартна енергія Гіббса. Утворення хімічної 
сполуки 


Умови самочинного перебігу хімічних реакцій. 
Умови хімічної рівноваги 


 
7.7. ХІМІЧНА КІНЕТИКА 


Гомогенні та гетерогенні системи 
Швидкість гомогенної хімічної реакції та її 


залежність від концентрації і температури. Константа 
швидкості реакції 


Енергія активації. Гомогенний каталіз. Ланцюгові 
реакції 


Фізичні методи прискорення реакцій. Гетерогенний 
каталіз 


 
7.8. РІВНОВАГА В ГОМОГЕННИХ ТА  


ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ 
Хімічна рівновага в гомогенних системах. 


Константа хімічної рівноваги та її зв’язок з 
термодинамічними функціями 


Зміщення рівноваги. Принцип Ле-Шательє, його 
значення для процесів 


Хімічна рівновага в гетерогенних системах. Фазова 
рівновага і правило фаз 


Фізико-хімічний аналіз двокомпонентних систем. 
Екстракція 


Сорбція. Поверхнево-активні речовини. 
Адсорбційна рівновага. Колоїдні системи та їх 
добування. Будова колоїдних частинок 


027 
 
 
 
 
 
 
 


028 
029 


 
030 


 
 


031 
 


032 
 
 


033 
 
 


034 
 
 


035 
 
 
 


036 
037 


 
 


038 
 


039 
 
 
 
 


040 
 
 


041 
 


042 
 


043 
 


044 
 
 


ПА 
 
 
 
 
 
 
 


ПА 
ПА 


 
ПА 


 
 


ПА 
 


ПА 
 
 


ПА 
 
 


ПА 
 
 


ПА 
 
 
 


ПА 
ПА 


 
 


ПА 
 


ПА 
 
 
 
 


ПА 
 
 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 
 


 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 
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Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчаль-


ного 
елемента 


Рівень 
сформо-
ваності 
знань 


Час  
на 


засво-
єння 


Час  
на 


викла-
дання 


Агрегативна та кінетична сталість систем. Емульсії. 
Суспезії 


 
 


 
 


7.9. РОЗЧИНИ 
Типи розчинів. Способи вираження концентрації 


розчинів 
Закони ідеальних розчинів. Розчини неелектролітів 


та електролітів 
Сильні й слабкі електроліти. Властивості розчинів 


електролітів. Активність 
Електролітична дисоціація води. Водневий 


показник середовища. Іонні реакції у розчинах 
Гідроліз солей. Дисоціація комплексних сполук. 


Теорія кислот та основ 
 


7.10. ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОЦЕСИ 
Окислювально-відновні процеси. Визначення. 


Класифікація. Складання рівнянь окислювально-
відновних реакцій 


Електродні потенціали. Рівняння Нернста. 
Стандартний водневий електрод і воднева шкала 
потенціалів 


Гальванічні елементи, ЕРС та її вимірювання 
Електроліз. Електродні процеси. Послідовність 


електродних процесів 
Електрична поляризація. Вихід за струмом. 


Практичне застосування електролізу 
Корозія. Корозія й захист металів та сплавів 
Основні типи корозії. Хімічна корозія. 


Електрохімічна корозія. Корозія під дією блукаючих 
струмів 


Методи захисту від корозії: легування, електро-
хімічний захист, захисні покриття, інгібітори корозії 


 
Спеціальні розділи хімії 


 
7.11. Хімія металів 


Залежність властивостей металів від положення в 
періодичній системі  Д. І. Менделєєва. Основні методи 
добування металів і сплавів 


Добування чистих металів і сплавів. Властивості 
металів II-A —IV-A підгруп. Властивості перехідних 
металів та їхніх сплавів. 


Ферити, титанати. Хімія металів підгрупи міді та 
цинку 


 
7.12. ХІМІЯ  ВОДИ 


Будова молекул і властивості води. Діаграма стану 
води. Кристалізація води й водних розчинів у різних 


045 
 
 
 
 
 
 


046 
 


047 
 


048 
 


049 
 


050 
 
 
 


051 
 
 


052 
 
 


053 
054 


 
055 


 
056 
057 


 
 


058 
 
 
 
 
 


059 
 
 


060 
 
 


061 
 
 
 
 
 


ПА 
 
 
 
 
 
 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 
 
 


ПА 
 
 


ПА 
 
 


ПА 
ПА 


 
ПА 


 
ПА 
ПА 
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Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчаль-


ного 
елемента 


Рівень 
сформо-
ваності 
знань 


Час  
на 


засво-
єння 


Час  
на 


викла-
дання 


умовах 
Хімічні властивості води. Взаємодія води з 


простими речовинами й хімічними сполуками 
Природні води та їх склад. Твердість води. Колоїдні 


розчини природних вод та їх усунення. Змякшення та 
знесолення води. Методи осадження, іонного обміну. 
Мембранні методи 


 
7.13. ХІМІЯ НЕМЕТАЛІВ 


Залежність властивостей неметалів та їх сполук від 
положення в періодичній системі Д. І. Менделєєва 


Форми перебування неметалів у природі, основні  
методи їх одержування та застосування 


Вуглець. Види палива. Природний газ. Оксиди 
вуглецю. Вугільна кислота та її солі 


Кремній, його наівпровідникові властивості. 
Силікати. Скло та скломатеріали. Ситали. 
Фторсилікати та їх застосування 


Сірка, її оксиди. Сірководень, сульфіди. Сірчана та 
сірчиста кислоти, їх солі 


Азот. Аміак, солі амонію. Оксиди азоту. Азотна, 
азотиста, азотистоводнева кислоти. Вибухові 
матеріали. Нітроцелюлоза, нітрогліцерин,піроксилін 


Фосфор. Алотропні модифікації. Фосфін. Кислоти 
Галогени. Водневі та кисневі сполуки. Солі 
 


7.14. ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
Органічні полімерні матеріали 
Будова, класифікація та властивості органічних 


сполук. Вуглеводні: насичені, ненасичені, ароматичні 
та ациклічні; сполуки з різними функціональними 
групами. Одержування полімерів. Реакції 
полімеризації. Поліетилен, поліпропілен, 
полівінілхлорид. Полістирол 


Процес поліконденсації. Фенолформальдегідні 
смоли, епоксидні смоли. Кремнійорганічні полімери. 
Хімічна стійкість та старіння полімерних матеріалів 


 
7.15. ХІМІЯ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 


СЕРЕДОВИЩА 
Роль хіімї в розв’язанні екологічних проблем 
Охорона повітряного та водного басейнів 
Методи маловідходної технології. Методи 


замкненого водообігу 
 
 


062 
 


063 
 


064 
 
 
 
 
 


065 
 


066 
 


067 
 


068 
 
 


069 
 


070 
 
 


071 
 


 
072 
073 


 
 
 
 
 


074 
 
 
 
 
 


075 
076 
077 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 
 
 
 
 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 


ПА 
 
 


ООр 
 


ООр 
 
 


ООр 
 
 


ПА 
ПА 


 
 
 
 
 


ПА 
 
 
 
 
 


ПА 
ПА 
ПА 


 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 


 
 
 
 


2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 


Лабораторні заняття   14 28 
 


Класи неорганічних сполук 
Основні закони хімії 
Визначення еквівалентної маси металу 
Визначення молярної маси оксиду вуглецю (IV) 


 
078 
079 
080 
081 


 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
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Змістовні блоки і модулі, 


навчальні елементи 
 


Номер 
навчаль-


ного 
елемента 


Рівень 
сформо-
ваності 
знань 


Час  
на 


засво-
єння 


Час  
на 


викла-
дання 


Приготування розчинів та визначення їх 
концентрації 


pH розчинів 
Іонні реакції 
Гідроліз солей 
Окислювально-відновні реакції 
Гальванічні елементи 
Електроліз 
Хімічні джерела струму 
Корозія металів 
Твердість води 
Властивості міді та срібла 
Властивості цинку та кадмію 
Властивості бору та алюмінію 
Властивості кремнію, германію, олова та свинцю 
Властивості сурми та вісмуту 
Властивості сірки та хрому 
Властивості марганцю 
Властивості заліза та нікелю 
 


082 
 


083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
098 
099 


ПА 
 


ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 


 
 
 


 
 
 


Контрольні заходи    6 
Всього   90 48 


8. Позначення хімічних та фізичних величин 
 
Ar—відносна атомна маса 
M— молярна маса 
ν—кількість молей  
NA—число Авогадро 
E—еквівалент  
K— константа швидкості хімічної реакції  
H—ентальпія 
S—ентропія 
Cp—процентна концентрація 
CM—молярна концентрація 
F—постійна Фарадея 
 


CH—нормальна концентрація 
Сg—моляльна концентрація 
T—титр 
α—ступінь дисоціації 
i—ізотонічний коефіцієнт 
KK—ебуліоскопічна константа 
KЗ—кріоскопічна константа 
pH—водневий показник 
pOH—гідроксильний показник 
φ—електродний потенціал 
Е Р С—електрорушійна сила 


9. Форма підсумкового контролю 
 


Форма підсумкового контролю - екзамен. 
 


10. Відповідальність за якість викладання 
 


Відповідальність за якість викладання  несе завідувач кафедри. 
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11. Рекомендована література 


 
11.1. Глинка Н. Л., Общая химия.— М.: Химия, 1977, 1981. 
11.2. Коровин Н. В. Курс общей химии.— М.: Высш. шк., 1981. 
11.3. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии.— Л.: Химия, 1980. 
11.4. Курс химии, Ч. 1 /Под ред. Дмитриева Г. А., Лучинского Г. П., Семишина В. 


И.— М.: Высш. шк., 1971, 1967. 
11.5. Курс химии, Ч. 2 Специальная часть для энергетических вузов /Под ред. 


Алабышева А. Ф.— М.: Высш. шк., 1969. 
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НГУ, кафедра хімії, геологорозвідувальний факультет  
Склад модулів нормативної дисципліни 15Ф "Хімія", 


розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю 
№


 
за


лі
ко


во
г


о 
мо


ду
ля


  
 


Змістовні модулі 


Розподіл часу 


А
уд


и-
то


рн
. 


С
ам


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


За
га


ль
ни


й 


Лекції – 1 семестр, 1 чверть (1…10 тиж.) 
 
 
 
 
1 


1. Загальні поняття та закони хімії. Кінетика і 
рівновага. Принцип Ле-Шателье. 


4   


2. Розчини. Закони Рауля й Вант-Гоффа. Розчини 
електролітів та неелектролітів. 


4   


3. Дисоціація води. рН та рОН. 2   
4. Гідроліз солей. 4   
5. Іонні реакції.  2   
Контрольна модульна робота (9…10 тиж.) 4   
Разом 20 34 54 


Лабораторні заняття – 1 семестр, 1 чверть (1…10 тиж.) 
 
 
 
 
2 


1. Загальні поняття та закони хімії. Кінетика і 
рівновага. Принцип Ле-Шателье. 


2   


2. Розчини. Закони Рауля і Вант-Гоффа. Розчини 
електролітів та неелектролітів. 


4   


3. Дисоціація води. рН та рОН. 2   
4. Гідроліз солей. 4   
5. Іонні реакції.  4   
Захист лабораторного модуля  (9…10 тиж.) 4   
Разом 20 34 54 


 Разом по дисципліні 40 68 108 
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Таблиця відповідності білетів ККР 
програмі дисципліни “Хімія” 


 
 
 


Номер білету ККР Номери питань 
білету 


Номери 
навчальних 
елементів 


Рівень 
сформованості 


1 – 25 1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 


5 - 6 
 


001-002 
003-011 
012-017 


075 
018-045 
076-078 
046-050 
079-080 
051-061 
081-084 
062-077 
085-099 


 


ООз 
ООр 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 
ПА 


 
 
 
 
 


Таблицю відповідності затверджено на засіданні кафедри хімії  


від 6 лютого 2012 р. протокол № 6. 


 


 


Завідувач кафедри хімії, проф.   (Єгоров П.О.) 
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Критерії оцінки комплексних контрольних робіт 


 


Відмінно ставиться за якісне виконання 6 завдань. 


Добре ставиться за якісне виконання 5 завдань. 


Задовільно ставиться за якісне виконання 4 завдань. 


Незадовільно ставиться за виконання менше 4 завдань. 


Під якісним виконанням завдання розуміється написання відповідних 


рівнянь реакцій, найменування речовин відповідно до Міжнародної 


номенклатури, упорядкування структурних формул, обгрунтоване 


застосування хімічних закономірностей, знання й уміння показати 


властивості елементів і з'єднань. 


При цьому враховується повнота, правильність і творчий підхід до 


виконання завдань у порівнянні з еталоном рішення ККР, уміння 


використовувати основні правила і закони для рішення конкретних завдань, 


логічне та послідовне викладання матеріалу з дотриманням вимог до ККР. 


 


 


Критерії затверджено на засіданні кафедри хімії  


від 6 лютого 2012 р. протокол № 6. 


 


 


Завідувач кафедри хімії, проф.                                                   (Єгоров П.О.) 
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Перелік довідкової літератури,  


використання якої дозволяється при виконанні  


комплексної контрольної роботи 


 


 


1. Таблиця елементів Д. І. Менделєєва. 


2. Таблиця розчинності кислот, солей та основ. 


3. Ряд окисно-відновлювальних потенціалів. 


4. Таблиця фізичних констант. 


5. Діаграми стану речовин. 


6. Таблиці логарифмів. 


 


 


Перелік затверджено на засіданні кафедри хімії  


від 6 лютого 2012 р. протокол № 6. 


 


 


 


 


Завідувач кафедри хімії, проф.                                                   (Єгоров П.О.) 
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Р Е Ц Е H 3 І Я 
на комплексну контрольну роботу з нормативної дисципліни 15Ф «Хімія»  


за професійним спрямуванням 8.090306 «Буріння» 
 
 


Комплексна контрольна робота з дисципліни «Хімія», розроблена 


кафедрою хімії НГУ, відповідає загальним вимогам комплексної перевірки 


залишкових знань. 


Її зміст відповідає чинним навчальним програмам з хімії для нехімічних 


фахів і обсягу часів, відведених на хімію в навчальних планах. 


Добір питань для контрольної роботи цілком обгрунтований, питання 


№ 1-6 відповідають основним теоретичним розділам хімії, питання № 7-10 


потребують практичних знань і умінь. 


Формулювання  питань  припускає  творчий  підхід  до формування 


відповідей, активного використання теоретичних і прикладних знань. 


Аналіз завдань показує, що квитки за рівнем складності і тематиці 


питань рівноцінні. Відповіді укладаються в відведений час 80-90 хвилин при 


достатньому рівні хімічних знань. Довідкові матеріали підібрані раціонально, 


доцільні й обгрунтовані критерії оцінки відповідей. 


Комплект квитків складений  
к. х. н., проф. Єгоровим П. О. і доц. Темченко О. І. 


 
 
 


д. т. н., професор    О.М. Давиденко 
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
 


розгляду пакетів комплексних контрольних робіт 
методичною комісією за напрямком 8.090306 «Буріння» 


17.02.12 р.              м. Дніпропетровськ 
 
ПРИСУТНІ: ДАВИДЕНКО О.М. – проф. завідувач кафедри ТР РКК,  


голова комісії; САДОВЕНКО І.О. – професор, завідувач кафедри 
гідрогеології − член комісії; ЖИЛЬЦОВА І.В., доц. зам. декана з методичної 
роботи; ПРИХОДЧЕНКО В.Ф., проф. завідувач кафедри ГіР РКК – член 
комісії; ДАВІДЕНКО О.М., проф. завідувач кафедри ТР РКК, БУСИГІН Б.С., 
проф. завідувач кафедри геоінформатики − член комісії; СДВИЖКОВА О.О.  
– професор, завідувач кафедри вищої математики; ИШКОВ В.В., доц.  
завідувач кафедри мінералогії і петрографії − член комісії; ХОМЕНКО Ю.П. 
– професор, завідувач кафедри загальної геології; ЄГОРОВ П.О. – проф. 
завідувач кафедри хімії. 


СЛУХАЛИ: Інформацію проф. Єгорова П.О. про підготовку пакетів 
комплексних контрольних робіт з нормативної дисципліни “Хімія” та 
урахування зауважень рецензентів. 


ВИРІШИЛИ: 
1. ККР відповідають вимогам Державної інспекції закладів освіти 


України. 
2. Схвалити остаточну редакцію пакету ККР з нормативної дисципліни 


“Хімія” для напрямку 8.090306«Буріння» 
3. Подати пакет ККР на погодження в Науково-методичну раду 


університету. 
 
 
 
Голова методичної комісії 
з напрямку 8.090306 «Буріння», 
професор       О.М. ДАВИДЕНКО 
 
Секретар, доцент      Ю.Л. КУЗІН 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 1 
 


1. Визначити кількість молей в 1 м3 повітря за н.у. 
2. Розрахувати моляльність 22% - ного розчину KOH. 
3. Визначити pH за умови, якщо до одного літру чистої води додати 


0,001 моль NaOH (α = 90%)? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу (NH4)2SO4. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 
H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елемента й розрахувати його 
ЕРС:  MnMn(NO3)2Cu(NO3)2Cu, якщо [Мn(NO3)2] = 1,8 моль/л,  


(α = 0,93), [Cu(NO3)2] = 0,0025 моль/л, (α = 0,72). 
 
Відповіді: 
 
1. 44,64 моль. 
2. 5,04 моль/кг. 
3. PH = 10,95. 
4. (NH4)2SO4 + 2HOH         2NH4OH + H2SO4;  


            NH4
+ + HOH         NH4OH + H+. pH < 7. 


      5. 2KMnO4 + 16HCL → 2KCL + 2MnCL2 + 5CL2 + 8H2O 
          3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 


                              e 
 
6. A(-) MnMn(NO3)2Cu(NO3)2Cu K(+) 
 


 
         ЕРС = 1,432 В. 


 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 2 
 


1. З 1,4 г металу отримано 1,6 г оксиду. Визначити еквівалентну масу 
металу. 


2. У 350 г води розчинили 50 г CH3COONa. Яка процентна концентрація 
розчину? 


3. С 43POH
M =0,04м; α = 60%; pH = ? 


4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу AlCl3. 
Визначити pH розчину. 


5. Закінчити окислювально-відновні рівняння реакцій: 
1. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O 
2. PbO2 +MnSO4 + H2SO4 → HMnO4 +PbSO4 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елемента й розрахувати його ЕРС: 
ZnZn(NO3)2AuNO3Au, якщо [Zn(NO3)2] = 0,03 моль/л, (α = 1), 
[AuNO3] = 0,002 моль/л (α = 1). 


 
Відповіді: 
 
1. 56 г/моль. 
2. 12,5%. 
3. PH = 1,14. 
4. AlCl3 + HOH        AlOHCl2 + HCl 


Al3+ + HOH          AlOH2+ + H+. pH < 7. 
      5. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
          5PbO2 +2MnSO4 + 3H2SO4 → 2HMnO4 +5PbSO4 + 2H2O. 


                              e 
 
6. A(-) ZnZn(NO3)2AuNO3Au K(+) 
 
        
         ЕРС = 2,14 В. 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 3 
 


1. Хлорид металу містить 36% металу та 64% хлору. Визначити 
еквівалентну масу металу. 


2. Скільки грамів Fe2(SO4)3 необхідно взяти для приготування 10 л 
0,015н. розчину? 


3. С HCN
Н =0,002 н, α = 0,5; pH = ? 


4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу CuCL2. 
Визначити pH розчину. 


5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 
1. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 
2. MnO2 + KClO3 + KOH → K2MnO4 + KCl + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елемента й розрахувати його 
ЕРС: CrCrCl3SnCl2Sn, якщо [СrCl3] =0,0085 моль/л, (α = 1), 
[SnCl2] = 0,78 моль/л, (α = 1). 


 
Відповіді: 
 
1. 20,25 г/моль. 
2. 10 г. 
3. pH = 3. 
4. CuCl2 + HOH        CuOHCl + HCl 
     Cu2+ + HOH          (CuOH)+ + H+. pH < 7. 


      5. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 
8H2O 


    3MnO2 + KClO3 + 6KOH → 3K2MnO4 + KCl + 3H2O. 
                              e 
 
6. A(-) CrCrCl3SnCl2Sn K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,64 В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 4 
 


1. Визначити масу та об′єм 3,75⋅1026 молекул хлору за н.у. 
2. Визначити нормальну концентрацію 30%-ного розчину Al2(SO3)3 


густиною 1,11 г/мл. 
3. pOH = 10,15; [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу K3PO4. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. HBr + KMnO4 → Br2 + KBr + MnBr2 + H2O 
2. NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його ЕРС: 
СuCu(NO3)2AuNO3Au, якщо [Сu(NO3)2] = 2,8 моль/л, (α = 1), 
[AuNO3] = 0,00055 моль/л, (α = 1). 


 
 


Відповіді: 
 
1. 44,23 кг; 13,95 м3. 
2. 6,8 моль/л. 
3. [H+]=1,41⋅10-4 моль/л; [OH-]=7,08⋅10-11моль/л. 
4.  K3PO4 + HOH        K2HPO4 + KOH 
       PO4


3- + HOH        HPO4
2- + OH-. pH > 7. 


5. 16HBr + 2KMnO4 → 5Br2 + 2KBr + 2MnBr2 + 8H2O 
      2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O. 
                              e 
 
6. A(-) CuCu(NO3)2AuNO3Au K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,96 В. 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 5 
 


1. На нейтралізацію 0,336 г кислоти витрачається 0,274 г NaOH. 
Розрахувати еквівалентну масу кислоти. 


2. В якому об’ємі 2 н. розчину HCL міститься 36,5 г хлористого водню? 
3. pH = 4,6. [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Pb(NO3)2. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. Br2 + HClO + H2O → HBrO3 + HCl 
2. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: ZnZn(NO3)2AgNO3Ag, якщо [Zn(NO3)2] = 0,00025 моль/л,  


(α = 0,92), [AgNO3] = 3,75 моль/л, (α = 0,74). 
 
Відповіді: 
 
1. 49,05 г/моль. 
2. 500 мл. 
3. [H+]=2,51⋅10-5моль/л; [OH-]=3,98⋅10-10моль/л. 
4. Pb(NO3)2 + HOH        PbOHNO3 + HNO3; 


Pb2+ + HOH        PbOH+1 + H+. pH < 7. 
     5. Br2 + 5HCLO + H2O → 2HBrO3 + 5HCL 
         MnO2 + 4HCL → MnCL2 + CL2 + 2H2O. 
 


                              e 
 
6. A(-) ZnZn(NO3)2AgNO3Ag K(+) 
 
        
         ЕРС = 1,680 В. 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 6 
 
1. 0,56 л кисню взаємодіє з 1,2 г двовалетного металу. Обчислити 


еквівалентну масу металу та його молярну масу. 
2. У 5 л води розчинили 0,5 кг гідроксиду натрію (NaOH). Яка процентна 


концентрація розчину? 
3. Скільки іонів водню міститься у 1 мл розчину, pH якого дорівнює 13? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Na2CO3. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 
2. Au + HNO3 + HCl → AuCl3 + NO + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його ЕРС: 
MgMgCl2ZnCl2Zn, якщо [MgCl2] = 0,003 моль/л, (α = 0,83),  


[ZnCl2] = 1,3 моль/л, (α = 0,7). 
 


Відповіді: 
 
1. mе(Ме) = 12 г/моль; mе(Ме) = 24 г/моль. 
2. 9,09 %. 
3. 10-16 моль/л. 
4. Na2CO3 + HOH         NaHCO3 + NaOH; 
    CO3


2- + HOH        HCO3
- + OH-? pH > 7. 


5.2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2; 
   Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + NO + 2H2O. 
                              e 
 
6. A(-) MgMgCL2ZnCl2Zn K(+) 
 
        
         ЕРС = 1,676 В. 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 7 
 


1. Який об′єм за нормальних умов займають 6 кг NO? 
2. Розрахувати молярну концентрацію розчину K2SO4, у 50 мл якого 


міститься 1,74 г солі. 
3. С М08,02Ca(OH)


м = , [H+] = ?, [OH-] = ? α = 90%/ 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу CH2CООК. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. AsH3 + HNO3 → H3AsO4 + NO2 + H2O 
2. CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: CuCuSO4NiSO4Ni, якщо [СuSO4] = 0,03 моль/л, (α = 0,58), 
[NiSO4] = ,3 моль/л, (α = 0,77). 


 
Відповіді: 
 
1. V = 4480 л. 
2. 0,2 моль/л. 
3. [H+] = 6,94⋅10-14 моль/л, [OH-] = 0,144 моль/л. 
4. CH3COOK + HOH         CH3COOH + KOH; 
    CH3COO- + HOH           CH3COOH +  OH-. рН > 7. 


     5. AsH3 + 8HNO3 → H3AsO4 + 8NO2 + 4H2O 
   CuS + 10HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + 8NO2 + 4H2O. 
                              e 
 
6. A(-) NiNiSO4CuSO4Cu K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,538 В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


 
Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 8 
 


1. Визначити масу 80 молекул Na2SiO3. 
2. Розрахувати моляльну концентрацію 6%-ного розчину NaCl. 
3. С =KOH


м 0,004 M , [H+] = ?, [OH-] = ?, α = 85 %. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу SnCl2. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. K2Cr2O7 + KJ + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + J2 + H2O 
2. NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: SnSnCl2FeCl2Fe, якщо [SnCl2] = 2,5 моль/л, (α = 1), [FeCl2] 
= 0,004 моль/л, (α = 1). 


 
Відповіді: 
 
1. 7,34 ⋅10-21г. 
2. 1,1 моль. 
3. [H+]=2,94⋅10-12  моль/л, [OH-]=3,4⋅10-3  моль/л. 
4. SnCl2 + HOH       SnOHCl + HCL; 


Sn2+ + HOH         SnOH+ + H+. pH < 7. 
      5. K2Cr2O7 + 6KJ + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 3J2 + 7H2O 
          2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O. 


                              e 
 
6. A(-) FeFeCl2SnCl2Sn K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,384 В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 9 
 


1. Для  відновлення 14,18 г оксиду металу потрібно 4,48 л водню  
(н. у.). Розрахувати еквівалентну масу металу та його оксиду. 


2. Визначити нормальність 30 %-ного розчину FeCl3 (ρ = 1,29 г/мл). 
3. pH = 14,5. Визначити [H+] і [OH-]. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Li3PO4. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. MnO2 + KNO3 + KOH → K2MnO4 + NO + H2O 
2. J2 + HNO3 → HJO3 + NO + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елемента й розрахувати його 
ЕРС: AlAl(NO3)3AgNO3Ag, якщо [Al(NO3)3] = 3,5 моль/л,  
(α = 1), [AgNO3] = 0,00048 моль/л, (α = 1). 


 
Відповіді: 
 
1. 27,45 г/моль; 35,45 г/моль. 
2. 7,17 н. 
3. [H+] = 6,99⋅10-15 моль/л;  [OH-] = 1,43 моль/л. 
4. Li3PO4 + HOH         Li2HPO4 + LiOH 


PO4
3- + HOH           HPO4


2- + OH-. pH > 7. 
     5. 3MnO2 + 2KNO3 + 4KOH → 3K2MnO4 + 2NO + 2H2O 
          3J2 + 10HNO3 → 6HJO3 + 10NO + 2H2O. 


                              e 
 
6. A(-) AlAl(NO3)AgNO3Ag K(+) 
 
                 Al3+              NO3


1-               Ag0          
         ЕРС = 2,25 В. 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 10 
 


1. Скільки атомів містить 3,2 г магнію? 
2. Розрахувати молярну концентрацію розчину Na2CO3, в 50 мл якого 


міститься 2,5 г розчиненої солі. 
3. pH = 0,3. [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу K2S. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl 
2. AsH3 + AgNO3 + H2O → H3AsO4 + Ag + HNO3 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: CdCdSO4MgSO4Mg, якщо [CdSO4] = 0,06 моль/л, (α = 1), 
[MgSO4] = 1,5 моль/л, (α = 1). 


 
Відповіді: 
 
1. 7,8⋅1022 атомів. 
2. 0,47 М. 
3. [H+]=5,01⋅10-1 моль/л; [OH-]=1,99⋅10-14 моль/л. 
4. K2S + HOH        KHS + KOH 


S2- + HOH        (HS)-1 + (OH)- . pH > 7. 
      5.  2FeCL3 + H2S → 2FeCL2 + S + 2HCL 
         AsH3 + 8AgNO3 + 4H2O → H3AsO4 + 8Ag + 8HNO3. 


                              e 
 
6. A(-) MgMgSO4CdSO4Cd K(+) 
 
        
         ЕРС = 1,94 В. 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 







 


 35 


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 11 
 


1. Скільки атомів міститься в 28,8 л N2O3 за н. у. 
2. Розрахувати молярну концентрації 8%-ного розчину Na2SO3  


(ρ = 1,075 г/мл). 
3. pH = 1,1. Знайти [Н+] і [ОН-]. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Bi(NO3)3. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. NaBr + NaBrO3 + H2SO4 → Na2SO4 + Br2 + H2O 
2. K2MnO4 + H2O →KMnO4 + MnO2 + KOH 


6. Скласти схему роботи гальванічного елемента й розрахувати його 
ЕРС: ZnZnCl2SnCl2Sn, якщо [ZnCl2] = 0,03 моль/л, (α = 0,75), 
[SnCl2] = 0,005 моль/л, (α = 0,85). 


 
Відповіді: 
 
1. 3,87⋅1024 атомів. 
2. 0,68 моль/л. 
3. [Н+] = 0,079 моль/л;  [ОН-] = 1,259⋅10-13моль/л. 
4. Bi(NO3)3 + HOH        BiOH(NO3)2 + HNO3 


Bi3+ + HOH        BiOH2+ + H+. рН < 7. 
      5. 5NaBr + NaBrO3 + 3H2SO4 → 3Na2SO4 + 3Br2 + 3H2O 
          3K2MnO4 + 2H2O →2KMnO4 + MnO2 + 4KOH. 


                              e 
 
6. A(-) ZnZnCl2SnCl2Sn K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,599В. 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 12 
 


1. Визначити число атомів в 58 г CO2 при н.у. 
2. С =HCL


м 0,4; ρ = 1,11 г/мл. Визначити нормальну й процентну 
концентрації. 


3. pH = -0,4; [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу CuSO4. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH 
2. Na2SO3 + KMnO4 + NaOH → Na2SO4 + K2MnO4 + Na2MnO4 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: AgAgNO3Cu(NO3)2Cu, якщо [AgNO3] = 0,0003моль/л,  


(α = 1), [Cu(NO3)2] = 0,02моль/л, (α = 1). 
 
Відповіді: 
 
1. 2,38⋅1024 атомів. 
2. 0,4 н.; 13%. 
3. [Н+] = 0,398 моль/л;  [ОН-] = 2,51⋅10-14моль/л. 
4. 2CuSO4 + 2HOH        (CuOH) 2 SO4 + H2SO4 


Cu2+ + HOH         CuOH+ + H+. рН < 7. 
      5. 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH 
          Na2SO3 + 2KMnO4 + 2NaOH → Na2SO4 + K2MnO4 + Na2MnO4 + H2O 


                              e 
 
6. A(-) CuCu(NO3)2AgNO3Ag K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,3В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 13 
 


1. Визначити масу 5 еквівалентів HNO3. 
2. Визначити моляльну концентрацію 26%-ного розчину Na2CO3. 
3. pH = 1,3; [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу CuCl2. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
2. Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: BiBi(NO3)3Cu(NO3)2Cu, якщо [Bi(NO3)3] = 0,0005моль/л,  


(α = 1), [Cu(NO3)2] = 0,02моль/л, (α = 1). 
 
Відповіді: 
 
1. 315 г. 
2. 3,31 моль. 
3. [H+]=5,0⋅10-2моль/л; [OH-]= 2,0⋅10-13моль/л. 
4. CuCl2 + HOH        CuOHCl + HCl 


Cu2+ + HOH         CuOH+ + H+. pH < 7. 
      5. 3Na2SO3 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O 
          4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O. 


                              e 
 
6. A(-) BiBi(NO3)3Cu(NO3)2Cu K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,125В. 


 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 14 
 


1. Скільки атомів міститься в 5,6 л кисню за н.у. 
2. Визначити молярну концентрацію 25%-ного Na2SO4 (ρ = 1,21 г/мл). 
3. До одного літру чистої води додали 0,001 М HCL. Визначити pH і pOH 


(α = 1). 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Al(NO3)3. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. Mg + H2SO4 → MgSO4 + SO2 + H2O 
2. KJ + KClO3 + H2SO4 → K2SO4 + J2 + KCl + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: MgMg(NO3)2Bi(NO3)3Bi, якщо [Mg(NO3)2] = 0,021 моль/л, 
(α = 0,94), [Bi(NO3)3] = 0,34 моль/л, (α = 0,86). 


 
Відповіді: 
 
1. 3,01⋅1023 атомів. 
2. 2,13 моль/л. 
3. pH = 3; pOH = 11. 


      4. Al(NO3)3 + HOH         AlOH(NO3)2 + HNO3; 
           Al3+ + HOH          AlOH2+ + H+? pH < 7. 
      5. Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O 


    6KJ + KCLO3 + 3H2SO4 → 3K2SO4 + 3J2 + KCL + 3H2O. 
                              e 
 
6. A(-) MgMg(NO3)2Bi(NO3)3Bi K(+) 
 
        
         ЕРС = 2,625В. 


 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


 
Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 15 
 


1. Скільки еквівалентів складають 500 л хлору за н.у. 
2. С =KCL


м 1,2; ρ = 1,1 г/мл. Визначити Сн = ?  Сg = ? Ср =? 
3. [H+] = 1,5⋅10-3 моль/л. Визначити pH й pOH. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу (NH4)2SO4. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. FeSO4 + HJO3 + H2SO4 → J2 + Fe2(SO4)3 + H2O 
2. H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + S + H2O 


      6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його ЕРС: 
NiNiSO4H2SO4H2(Pt), якщо [NiSO4] = 0,012 моль/л, α = 0,8; 
[H2SO4] = 1 моль/л, α = 0,5. 
 
Відповіді: 
 
1. 44,6 екв. 
2. 1,2 моль/л.; 1,19 моль; 8,12%. 
3. PH = 2,82; pOH = 11,8. 
4. (NH4)2SO4 + 2HOH          2NH4OH + H2SO4 
      2NH4


+ + 2HOH          2NH4OH + 2H+. pH<7. 
          5. 10FeSO4 + 2HJO3 + 5H2SO4 → J2 + 5Fe2(SO4)3 + 6H2O 


    3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3S + 7H2O. 
 


                              e 
 
 6. A(-) NiNiSO4H2SO4H2(Pt)  K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,31 В. 


 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


 
Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет №16 
 


1. Для відновлення 0,7955 г оксиду двовалетного металу потрібно 224 мл 
водню (н.у.).Визначити еквівалентну та молярну масу металу. 


2. Скільки грамів сірчаної кислоти міститься у 300 мл 0,2 н розчину? 
3. pH = 11,4. Знайти [H+] i [OH-]. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу CH3COOLi. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O 
2. FeSO4 + HNO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: NiNiSO4FeSO4Fe, якщо [NiSO4] = 0,007 моль/л, α = 1; 
[FeSO4] = 1 моль/л, α = 0,8. 


 
Відповіді: 
 
1. 31,7 г/моль; 63,4 г/моль. 
2. 2,94 г. 
3. [H+] = 3,98⋅10-12моль/л; [OH-] = 2,51⋅10-1моль/л. 
4. CH3COOLi + HOH        CH3COOH + LiOH 


(CH3COO)- + HOH        CH3COOH + OH-. pH>7. 
      5. Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 + 3KNO2 + 2H2O 
          6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O 


                              e 
 
 6. A(-) FeFeSO4NiSO4Ni  K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,19 В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 17 
 


1. При розчиненні у воді 6,4 г металу виділилось 3,592 л (н.у.) водню. 
Визначити еквівалентну масу металу. 


2. Скільки грамів НNO3 міститься у 4 л розчину, Ср= 20,8%; ρ= 1,15 
г/мл? 


3. Визначити pH 0,004 н. розчину KOH (α = 90%). 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу CH3COOK. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. Cr2O3 + KClO3 + KOH → K2CrO4 + KCl + H2O 
2. KJO3 + KJ + H2SO4 → J2 + K2SO4 + H2O 


     6.Скласти схему роботи гальванічного елемента й розрахувати його ЕРС: 
SnSn(NO3)2AgNO3Ag, якщо [Sn(NO3)2] = 1 моль/л, α = 0,3;  
[AgNO3] = 0,1; α = 0,25. 


 
Відповіді: 
 
1. 19,95 г/моль. 
2. 956,8 г. 
3. pH = 11,56. 
4. CH3COOK + HOH         CH3COOH + KOH 


          CH3COO- + HOH          CH3COOH + OH-. pH>7. 
     5. Cr2O3 + KCLO3 + 4KOH → 2K2CrO4 + KCL + 2H2O 
         KJO3 + 5KJ + 3H2SO4 → 3J2 + 3K2SO4 + 3H2O. 


                              e 
 
6. A(-) SnSn(NO3)2AgNO3Ag K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,865В. 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


 
Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 18 
 


1. Деяка кількість металу, еквівалентна маса якого дорівнює 28 г/моль, 
витискує з кислоти 210 мл водню (н.у.). Визначити масу металу. 


2. Розрахувати процентну концентрацію розчину, одержаного 
розчиненням 12 г KCl у 80 г води. 


3. Розрахувати pH 0,01 н. розчину NH4OH (α = 3,0%). 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Ca3(PO4)2. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. As + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO 
2. C + H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його ЕРС: 
ZnZnSO4NiSO4Ni, якщо [ZnSO4] = 5 моль/л, α = 0,3;  
[NiSO4] = 0,02моль/л, α = 1. 
 
Відповіді: 
 
1. 0,525 г. 
2. 13,04 %. 
3. PH = 10,48. 
4. Ca3(PO4)2 + 2HOH         2CaHPO4 + Ca(OH)2  


                  PO4
3- + HOH          HPO4


2- + OH-. 
         5. 3As + 5HNO3 + 2H2O → 3H3AsO4 + 5NO 
              C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O. 


                              e 
 
 6. A(-) ZnZnSO4NiSO4Ni  K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,455 В. 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 19 
 


1. Оксид тривалентного металу містить 31,58% кисню. Розрахувати 
молярну масу елементу. 


2. C KCL
g =1,8; ρ = 1,09 г/мл. Вилічити Cp, Cм, Сн. 


3. У двох літрах розчину міститься 7,4 г Ca(OH)2. Визначити pH, якщо  
α = 80%. 


4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Li2CO3. 
Визначити pH розчину. 


5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 
1. H2S + HClO → H2SO4 + HCl 
2. KJ + KJO3 + H2SO4 → J2 + K2SO4 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його ЕРС: 
FeFeSO4CuSO4Cu, якщо [FeSO4] = 0,2 моль/л, α = 0,8;  
[CuSO4] = 0,1 моль/л, α = 0,9. 


 
Відповіді: 
1. 51,99 г/моль. 
2. 11,8 %; 1,73 М; 1,73 н. 
3. pH = 11,6. 
4.  Li2CO3 + HOH          LiHCO3 + LiOH 
     CO3


2- + HOH          HCO3
- + OH-. pH>7. 


      5. H2S + 4HCLO → H2SO4 + 4HCL 
         5KJ + KJO3 + 3H2SO4 → 3J2 + 3K2SO4 + 3H2O. 


                              e 
 
 6. A(-) FeFeSO4CuSO4Cu  K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,77 В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплекcна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 20 
 


1. Визначити об′єм 5,3 еквівалентів хлору за н.у. 
2. Скільки грамів HCl міститься у 1 мл 0,2 М розчину? 
3. Визначити pH 0,002 М розчину H2SO4 ,α = 100%. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Zn(NO3)2. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


1. KBr + K2CrO4 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Br2 + H2O 
2. Ca + H2SO4 → CaSO4 + H2S + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: CdCdSO4CuSO4Cu, якщо [CdSO4] = 0,5 моль/л, α = 0,5; 
[CuSO4] = 0,2 моль/л, α = 0,8. 


 
Відповіді: 
 
1. 59,36 л. 
2. 0,0073 г. 
3. pH = 2,4. 
4. Zn(NO3)2 + HOH          ZnOHNO3 + HNO3 
     Zn2+ + HOH           ZnOH+ + H+. pH < 7. 
5. 6KBr + 2K2CrO4 + 8H2SO4 → 5K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Br2 + 8H2O 


         4Ca + 5H2SO4 → 4CaSO4 + H2S + 4H2O. 
                                    e 


 
6. A(-) CdCdSO4CuSO4Cu  K(+) 
 
        
         ЕРС = 0,74 В. 
 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплексна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 21 
1. Скільки літрів водню (н.у.) необхідно використати для відновлення 


10 г CuO до металу? 
2. У 50 мл розчину розчинено 5 г NaOH. Визначити молярну  


концентрацію цього розчину. 
3. pH = 7,82; [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу BiCl3. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl 
K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + K2SO4 + MnSO4 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елемента й розрахувати його ЕРС: 
CrCr(NO3)3AgNO3Ag, якщо [Сr(NO3)3] = 0,02 моль/л,  
[AgNO3] = 0,02 моль/л. 


 
Відповіді:  


1. 2,8 л. 
2. 2,5 моль/л. 
3.  [Н+] = 1,5 ⋅ 10-8моль/л. 


[ОН-] = 6,6 ⋅ 10-7моль/л. 
4. BiCl3 + HOH          BiOHCl2 + НCl 


Bi3+ + HOH           BiОH2+ + H+. 
рН < 7. 


5. H2S + 4Cl2 + 4H2O        H2SO4 + 8HCl 
5K2S + 2KMnO4  + 8H2SO4          5S + 6K2SO4 + 2MnSO4  + 8H2O 


 
e 


 
6. A(-) CrCr(NO3)3 AgNO3 Ag K(+) 
 


  Cr2+   -
3NO   Ag0 


ЕРС = 1,65В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ.  
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплексна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 22 
 


1. При взаємодії 0,121 г металу з кислотою виділилось 0,112 л водню 
(н.у.), визначити еквівалентну масу металу.  


2. Скільки грамів BaCl2 міститься у 20 мл 8%-ного розчину густиною 
1,03 г/мл. 


3. У 250 г розчину міститься 0,4 г LiOH. Визначити pH. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу хлориду 


цинку. Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окислювально-відновні рівняння реакцій: 


FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
MnO2 + KNO3 + KOH → K2MnO4 + NO + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: ALAL2(SO4)3CuSO4Cu, якщо [AL2(SO4)3] = 0,003 моль/л, 
[СuSO4] =2,5 моль/л. 
Відповіді: 


1. 12,1 г/моль. 
2. 1,65 г.  
3. рН = 12,82. 
4. ZnCl2 + HOH           ZnOHCl + НCl 


Zn2+ + HOH            ZnОH+ + H+. 
рН < 7  


5. 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4         3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 
7H2O 


3MnO2  + 2KNO3 + 4KOH         3K2MnO4+ 2NO + 2H2O 
e 


 
6. A(-) AlAl2(SO4)3CuSO4Cu K(+) 
 


  Al3+   -2
4SO   Cu 0 


ЕРС = 1,37В. 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплексна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 23 
 


1. Сульфід двовалентного металу містить 67,1% металу. Визначити 
еквівалентну масу металу.  


2. В якому об’ємі фосфорної кислоти (3 н.) міститься 19,6 г її? 
3. pH=6,24; [H+]=? [OH-]=? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу карбонату 


калію. Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


CrCl3 + H2O2 + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O 
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: 


BiBi(NO3)3AgNO3Ag, якщо [Bi(NO3)3] = 0,01моль/л, α=0,9; 
[AgNO3] = 0,001 моль/л, α = 0,8. 
Відповіді:  


1. 46,88 г/моль. 
2. 0,2 л. 
3.  [Н+] = 5,75 ⋅ 10-7моль/л.  


[ОН-] = 1,74 ⋅ 10-8моль/л.  
4. К2CО3 + HOH                    КHCО3 + КОН 


-2
3СО  + HOH                    НC -


3О  + ОH-. 
рН > 7  


5. 2CrСl2 + 3H2O2  +  10NaOH         2Na2CrO4 + 6NaCl + 8H2O 
4Mg  + 10HNO3          4Mg (NO3)2 + N2O + 5H2O 


e 
 
6. A(-) BiBi(NO3)3 AgNO3 Ag K(+) 
 


  Bi2+   -
3NO   Ag0 


ЕРС = + 0,44В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплексна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 24 
 


1. При розчиненні в воді 1,6 г металу виділилось 0,896 л (н.у.) водню. 
Визначити еквівалентну масу металу.  


2. Скільки грамів фосфорної кислоти необхідно взяти, щоб приготувати 
5 л 0,1 н. розчину? 


3. pH = 3,14; [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Li2S. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


Na2S + Na2SO3 + HCl → NaCl + S + H2O 
Ca + H2SO4 → CaSO4 + H2S + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: 


BiBi(NO3)3Cd(NO3)2Cd, якщо [Bi(NO3)3] = 0,0048 моль/л, α = 0,95; 
[Cd(NO3)2] = 1 моль/л, α = 1. 
Відповіді:  


1. 20 г/моль. 
2. 16,3 г. 
3.  [Н+] = 7,2 ⋅ 10-4моль/л. 


[ОН-] = 1,4 ⋅ 10-11моль/л.  
4. Li2 S + HOH            LiHS + LiОН 


S2- + HOH              НS- + ОH-. рН > 7. 
5. 2Na2 S + Na2SO3  + 6HCl             6NaCl + 3S + 3H2O 


4Ca  + 5H2SO4                 4CaSO4 + H2S + 4H2O 
 


e 
 
6. A(-) CdCd(NO3)3Bi(NO3)3 Bi K(+) 
 


  Cd2+   -
3NO   Bi0 


ЕРС = 0,557В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Комплексна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 25 
1. Cкільки літрів кисню витрачається при згоранні 21 г магнію? 
2. Концентрація азотної кислоти Ср= 63,2%; ρ = 1,39 г/мл. Визначити Cм 


та Cн. 
3. C =NaOH


M 0,008 М; α = 94 %; pH = ? pOH = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Na3PO4. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 
FeSO4 + HJO3 + H2SO4 → J2 + Fe2(SO4)3 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: 


CuCuSO4MgSO4Mg, якщо [CuSO4] = 0,65моль/л, α = 0,95;  
[MgSO4] = 1моль/л, α = 0,5. 


Відповіді:  
1. 9,68 л. 
2. СM = 13,94 моль/л 


СN = 13,94 -N (екв/л). 
3. рН = 11,88 


рОН = 2,12. 
4. Na3 PO4 + HOH          Na2 HPO4 + NaОН 


P −3
4О  + HOH            H P −2


4О  + ОH- 
рН > 7  


5. K2Cr2O7+ 14HCl           2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl+ 7H2O 
 


10FeSO4  + 2HIO3 + 5H2SO4           I2 + 5Fe2(SO4)3 + 6H2O 
e 


 
6. A(-) MgMgSO4  CuSO4 Cu K(+) 
 


  Mg2+   SO −2
4   Cu0 


ЕРС = 2,02В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


Завідувач кафедри хімії                     (П. О. Єгоров) 
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Комплексна контрольна робота 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 26 
1. При згоранні 1,534 г шестивалентного металу витрачено 280 мл кисню 


(н.у.). Визначити атомну масу металу.  
2. У 70 г води розчинили 5 г солі. Вилічити процентну концентрацію 


розчину. 
3. pH = 2,79. [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу ацетату 


натрію. Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


AsH3 + O2 → As2O3 + H2O 
CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: 
MgMgCl2NiCl2Ni, якщо [MgCl2] = 0,016моль/л,α = 1;  
[NiCl2] = 1моль/л, α = 0,95. 
Відповіді: 


1. Ar = 184,08 a. e. м. 
2. Cp = 6,67%. 
3.  [Н+] = 1,62 ⋅ 10-3моль/л. 


[ОН-] = 6,17 ⋅ 10-12моль/л.  
4. CH3COONa + HOH            CH3COONa + NaOH 


CH3COO- + HOH              CH3COOH + OH-. 
рН > 7. 


5. 2As2 H3+ 3O2         As2O3  + 3H2O 
CuS+ 10HNO3          Cu(NO3)2 + H2SO4 + 8NO2  +4H2O 


 
e 


 
6. A(-) MgMgCl2 NiCl2 Ni K(+) 
 


  Mg2+   Cl-  Ni0 


ЕРС = + 2,17В. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
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Білет № 27 
1. 0,18 г металу з’єднуються з 84 мл кисню (н.у.). Визначити 


еквівалентну масу металу та його оксиду.  
2. Яку кількість води необхідно взяти для розчинення 6 г солі, щоб 


одержати 5%- ний розчин? 
3. pOH = 13,3. Визначити [OH-]/[H+]. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу хлориду 


хрому. Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


KMnO4 + MnCl2 + КOH → MnO2 + KCl + H2О 
Cu2O + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: 
ZnZnCl2FeCl2Fe, якщо [ZnCl2] = 0,01 моль/л; α = 0,8;  
[FeCl2] = 0,001 моль/л, α = 0,7. 
Відповіді:  


1. mе (Ме) = 12 г/моль. 
mе (окс) = 20 г/моль. 


2. V (Н2О) = 114 мл 
3. [ОН-] / [Н+]  = 2,5 ⋅ 10-13 
4. CrCl 3 + HOH                Cr(OH)Cl2  + HCl 


Cr3+ + HOH                Cr(OH)2+ + H+ 


рН < 7  
5. 2KMnO4  + 3MnCl2 + H2O           MnO2  + 2KCl + KOH  
 
2KMnO4  + 3MnCl2 +4KOH             5MnO2  + 6KCl +2H2O 
 
3Cu2O + 14HNO3          + 2NO + 6Cu(NO3)2 + 7H2O 


e 
 
6. A(-) ZnZnCl2 FeCl2 Fe K(+) 
 


  Zn2+   Cl-  Fe0 


ЕРС = +0,29В. 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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Білет № 28 
 


1. Визначити еквівалентну масу металу, 2 г якого витискають із розчину 
мідної солі 1,132 г міді (еквівалентна маса міді дорівнює 31,8 г/моль).  


2. У якому об’ємі 0,5 М К2 SO4  міститься 20 г його? 
3. pOH = 2,79. Визначити [H+] i [OH-]. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу СH3СOOK. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O 
C + HNO3 → CO2 + NO + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС:  
AgAgNO3Mg(NO3)2Mg, якщо [AgNO3] = 0,01 моль/л, α = 0,9;  
[Mg(NO3)2] = 0,04; α = 0,95. 
Відповіді:  


1. 56,54 г/моль. 
2. 229,9 мл.. 
3. [ОН-] = 1,62 ⋅ 10-3моль/л.  


[Н+] = 6,17 ⋅ 10-12моль/л. 
4. СH3СOOK + HOH          СH3СOOН + КОН 


СH3СOO- + HOH         СH3СOOН + ОH-. 
рН > 7  


5. Fe + 4HNO3           Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 
3C +4HNO3        3CO2  + 4NO + 2H2O 


e 
 
6. A(-) MgMg(NO3)2 Mg(NO3)2  Ag K(+) 
 


  Mg2+   -
3NO    Ag 0 


ЕРС = 3,05В. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
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Білет № 29 
1. Однакова кількість металу взаємодіє з 0,2 г кисню та з 3,2 г галогену. 


Визначити еквівалентну масу галогену. 
2. C =HCL


g 1,67; ρ = 1,02. Визначити Cн, Сp. 
3. pH = 14,699. [H+] = ? [OH-] = ? 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу К2СО3. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


Cr(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 → H2Cr2O7 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + H2O 
SnCl2 + K2Cr2O7 + HCl → SnCl4 + KCl + CrCl3 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: 
PbPb(NO3)2Al(NO3)3Al, якщо [Pb(NO3)2]=0,02моль/л, α=0,9;  
[Al(NO3)3] = 0,01, α = 0,8. 
Відповіді:  


1. 128 г/моль. 
2. 1,6 моль/л; 5,75 %. 
3. 2 ⋅ 10-15 моль/л; 5 моль/л. 
4. Ка2СO3 + HOH           К HСO3 + КОН 


С −2
3О  + HOH             H С −


3О  + ОH- 
рН > 7  


5. 2Cr(NO3 )2 + 4NaBiO3 + + 12HNO3     2H2CrO7 + 4Bi(NO3)3 + 4NaNO3 + 
5H2O 


3SnCl2  + K2Cr2O7 + 14HCl       3SnCl4 + 2KCl + 2CrCl3  + 7H2O 
e 


 
6. A(-) AlAl(NO3)3Pb(NO3)2   Pb (K+) 
 


  Al3+   -2
4SO   Pb0  


ЕРС = 1,52В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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Білет № 30 
 


1. 0,36 г металу взаємодіє з 168 мл кисню (н.у.). Визначити еквівалентну 
масу металу та його оксиду.  


2. C NaOH
g = 3; ρ = 1,1. Визначити Cp; Cм. 


3. pH = -0,301. Визначити [H+] та [OH-]. 
4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Cu(NO3)2. 


Визначити pH розчину. 
5. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 


Na2S + Na2SO3 + HCl → NaCl + S + H2O 
Co + HNO3 → Co(NO3)2 + N2 + H2O 


6. Скласти схему роботи гальванічного елементу й розрахувати його 
ЕРС: 
ZnZnCl2CdCl2Cd, якщо [ZnCl2] = 1моль/л, α = 0,5;  
[CdCL2] = 0,0001моль/л, α = 1. 
Відповіді:  


1. 12 г/моль, 20 г/моль. 
2. 14,38%; 2,82 моль/л. 
3. 5 ⋅ 10-1  моль/л; 2 ⋅ 10-14  моль/л. 
4. Cu(NO3)2 + HOH          CuOHNO3  + HNO3 


Cu2+ + HOH            CuOH+ + H+. 
рН < 7. 


5. 2Na2S + Na2SO3 +6HCl          6NaCl + 3S +3H2O 
 
5Co + 12HNO3           5Co(NO3)2 + N2  + 6H2O 


e 
 
6. A(-) ZnZnCl2 CdCl2Cd K(+) 
 


 


ЕРС =0,25В. 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні закони хімії” 


 


Білет № 1 
 


Перший рівень 
 


Чому дорівнює еквівалентний об’єм водню? 


Відповідь: а) 22,4 л/моль; б) 11,2 л/моль; в) 5,6 л/моль; г) 2,8 л/моль; 


д) 16,8 л/моль. 


Другий рівень 
 


При з’єднанні 5,6 г заліза з сіркою утворилося 8,8 г сульфіду заліза. 


Знайти еквівалентну масу заліза, якщо еквівалентна маса сірки 16 г/моль. 


Відповідь: а) 56 г/моль; б) 48 г/моль; в) 28 г/моль; г) 32 г/моль; д) 24 г/моль. 


 


Третій рівень 
 


У якій кількості речовини оксиду сірки (IV) міститься така ж кількість 


атомів сірки, що і в піриті масою 24 г? 


Відповідь: а) 0,4 моль; б) 0,3 моль; в) 0,25 моль; г) 0,6 моль; д) 0,8 моль. 


 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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“Основні закони хімії” 


 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Чому дорівнює еквівалентний об’єм кисню? 


Відповідь: а) 11,2 л/моль; б) 22,4 л/моль; в) 44,8 л/моль; г) 5,6 л/моль;  


д) 16,8 л/моль. 


Другий рівень 
 


Деяка кількість металу, еквівалентна маса якого дорівнює 28 г/моль, 


витісняє з кислоти 0,7 л водню, заміряного при н. у. Визначити масу металу.  


Відповідь: а) 1,95 г ; б) 2,15 г ; в) 1,5 г ; г) 1,75 г; д) 1,85 г. 


 


Третій рівень 
 


Обчислити масову частку вуглецю у карбіді кальцію (CaC2). 


Відповідь: а) 27,5 %; б) 37,5 %; в) 42, 5 %; г) 25,5 %; д) 40 %. 


 
 
 
 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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“Основні закони хімії” 


 


Білет № 3 
 


Перший рівень 
 


Чому дорівнює еквівалентна маса кальцію? 


Відповідь: а) 10,02 г/моль; б) 20,04 г/моль; в) 40,08 г/моль; г) 50,1 г/моль; 


д) 30,06 г/моль. 


Другий рівень 
 


При згорянні 3,0 г металу утворюється 5,66 г його оксиду. Визначити 


еквівалентну масу металу. 


Відповідь: а) 9,0 г/моль; б) 12 г/моль; в) 17,3 г/моль; г) 15,6 г/моль; д) 20 


г/моль. 


 


Третій рівень 
 


1,355 г хлорного заліза взаємодіє без залишку з 1 г NaOH, еквівалентна 


маса якого дорівнює 40 г/моль. Визначити еквівалентну масу заліза. 


Відповідь: а) 56 г/моль; б) 28 г/моль; в) 42 г/моль; г) 18,7 г/моль; д) 35,5 


г/моль. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні закони хімії” 


 


Білет № 4 
 


Перший рівень 
 


Скільки атомів вміщується в 17 г хрому? 


Відповідь: а) 3×1023; б) 4×1023; в) 2×1023; г) 5×1023; д) 2,5×1023. 


 


Другий рівень 
 


Скільки молекул йоду вміщується у 50,8 г I2? 


Відповідь: а) 1,5×1023; б) 1,2×1023; в) 1,2×1024; г) 3×1024; д)2×1023. 


 


Третій рівень 
 


Визначити атомну масу двовалентного металу, якщо з 48,15 г його 


оксиду можна одержати 88,65 г його нітрату.  


Відповідь: а) 40,08; б) 65,38; в) 63,54; г) 24,32; д) 112,4. 
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“Основні закони хімії” 


 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Скільки молей складають 4,8 г фториду водню? 


Відповідь: а) 0,48; б) 0,32; в) 0,24; г) 0,18; д) 0,12. 
 


Другий рівень 
 


Скільки літрів кисню, заміряного при н. у., витрачається при згорянні 
42 г магнію, еквівалентна маса якого 12 г/моль? 
Відповідь: а) 12,5 л; б) 21,6 л; в) 10,8 л; г) 11,2 л; д) 19,6 л. 


 
Третій рівень 


 
Визначити масу 1 л газової суміші, що вміщує (за об’ємом) 50% водню 


та 50% вуглецю (н.у.). 
Відповідь: а) 2,0516 г; б) 1,0522 г; в) 3,1524 г; г) 1,0258 г; д) 4,2032 г. 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні закони хімії” 


 


Білет № 6 
 


Перший рівень 
 


Який об’єм при нормальних умовах займають 2,7×1021 молекул газу? 


Відповідь: а) 2 л; б) 2,5 л; в) 1,5 л; г) 1 л; д) 0,5 л. 


 


Другий рівень 
 


Який об’єм оксиду азоту (II) утворюється при взаємодії 5×1020 молекул 


азоту з киснем? 


Відповідь: а) 5,74×10-2 л; б) 6,36×10-2 л; в) 9,64×10-2 л; г) 3,72×10-2 л;  


д) 8,54×10-2 л. 


Третій рівень 
 


Обчислити радіус атома заліза, якщо густина його дорівнює 7,9×103 


кг/м3 


Відповідь: а) 2,54×10-10 м; б) 1,27×10-10 м; в) 0,635×10-10 м; г) 5,08×10-10 м;  


д) 7,1×10-10 м. 


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Рівновага” 
 


Білет № 1 
 


Перший рівень 
 


Напишіть вираз константи рівноваги для реакції: С+СО2⇔2СО.  


Відповідь: а) Кр= [ ]
[ ][ ]2


2


СОС
СО ; б) Кр= [ ]


[ ][ ]2СОС
СО ; в) Kp= [ ]


[ ]2


2


СО
СО ; г) Kp= [ ]


[ ]2СО
СО ; д) 


вірна відповідь відсутня. 


Другий рівень 
 


Розрахуйте Кр реакції РСІ5⇔РСІ3+СІ2, якщо до моменту рівноваги 


продисоціювало 54% РСІ5, а вихідна концентрація РСІ5 буде 1моль/л. 


Відповідь: а) 0,630; б) 0,634; в) 1,578; г) 0,39; д) 0,46. 
 


Третій рівень 
 


При деякій температурі константа дисоціації йодоводню на прості 


речовини буде 6,25×10-2. Скільки відсотків йодоводню дисоціює при цій 


температурі? 


Відповідь: а) 3,33; б) 60; в) 33,3; г) 0,33; д) 0,60. 


 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Рівновага” 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Які дії на систему 4HCl(г)+О2(г) ⇔ 2СІ2(г)+2Н2О(г) приведуть до 
зміщення рівноваги  вліво? 
Відповідь: а) збільшення концентрації О2; б)збільшення концентрації СІ2; 


в) підвищення тиску реакційної посудини; г) збільшення об’єму. 


 
Другий рівень 


 


При нагріванні відбувається реакція: SO2CI2 ⇔SO2+CI2. При деякій 
температурі з 1 моля SO2CI2 , що знаходиться в закритій посудині місткістю 
20 л, розкладається 0,5 моль. Визначити константу рівноваги при цій 
температурі.  
Відповідь: а) 0,5; б) 2,5; в) 0,05; г) 0,25; д) 0,025 


 
Третій рівень 


 
При вивченні рівноваги Н2+І2⇔2НІ виявилось, що концентрація йоду, 


водню та йодоводню дорівнює відповідно: 4,2; 4,2; 1,6 моль/л. В іншому 
досліді при тій же температурі знайдено, що рівновагові концентрації І2 та НІ 
дорівнюють відповідно 4,0 та 1,5моль/л. Розрахуйте концентрацію водню в 
цьому досліді. 
Відповідь: а) 2,53; б) 3,88; в) 0,09; г) 4,17; д) вірна відповідь відсутня. 


 
 
 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Рівновага” 
 


Білет № 3 
Перший рівень 


Напишіть вираз константи рівноваги для реакції синтезу аміаку: 
N2+3H2⇔2NH3. 


Відповідь: а) Kp= [ ][ ]
[ ]2


3


3
22


NH
HN


 ; б) Kp= [ ][ ]
[ ]3


22


NH
HN ; в) KP= [ ]


[ ][ ]22


3


HN
NH ; г) Kp= [ ]


[ ][ ]3
22


2
3


HN
NH . 


Другий рівень 


При синтезі фосгену має місце рівновага реакції:CІ2+СО⇔СОСІ2. 
Визначити вихідні концентрації хлору й оксиду вуглецю, якщо рівновагові 
концентрації дорівнюють: [CI2] = 2,5 моль/л, [CO] = 1,8 моль/л,  
[COCI2] = 3,2 моль/л.  
Відповідь: а) 5,7; 6,0; б) 5,0; 5,7; в) вірна відповідь відсутня; г) 5,7; 5,0; 


д) 0,7; 0,4. 


Третій рівень 


Хімічна рівновага реакції СО2+Н2⇔СО+Н2О установилась при 
наступних концентраціях реагуючих речовин:   [CO2] = 7 моль/л, [CO] = 10 
моль/л,  
[H2] = 5 моль/л, [H2O] = 14 моль/л. Рівновага системи була порушена через 
зменшення концентрації Н2О до 11 моль/л. Обчислити, якими стали нові 
рівновагові концентрації реагуючих речовин після зсуву рівноваги.  
Відповідь: а) [CO2] = 6,56, [H2] = 4,56, [CO] = 10,44, [H2O] = 11,44; б) 


[CO2] =3,28, [H2] = 2,28, [CO] = 5,22, [H2O] = 5,72; в) [CO2] = 10,44, [H2] = 


11,44, [CO] = 6,56, [H2O] = 2,28; г) [CO2] = 5,22, [H2] = 5,72, [CO] = 3,28, 


[H2O] = 2,28.  
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Рівновага” 


Білет № 4 
Перший рівень 


 
В якому напрямі зміщується рівновага реакції: CH4+H2O⇔CO+3H2 


при зменшенні об’єму у три рази? 


Відповідь: а) ⇐; б)⇒; в) рівновага не зміщується. 
 


Другий рівень 


При нагріванні диоксиду азоту до деякої температури рівновага реакції  


2NO2⇔2NO+O2 установилась при концентрації диоксиду азоту 0,8 моль/л, 


оксиду азоту 2,2 моль/л, кисню 1,1 моль/л. Обчислити константу рівноваги 


реакції для цієї температурі та вихідну концентрацію диоксиду азоту. 


Відповідь: а) 3,025; 3; б) 6,875; 3; в) 3,025; 19; г) вірна відповідь відсутня;  


д) 3; 6,875. 


Третій рівень 


У посудині місткістю 8,5 л установилась рівновага 


СО+СІ2⇔СОСІ2.Склад рівновагової суміші: 11,0 г СО, 38 г Cl2, 42 г COCl2. 


Обчислити константу рівноваги реакції. 


Відповідь: а) 34,34; б) 0,058; в) 17,17; г) 0,3434; д) вірна відповідь відсутня.  


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Рівновага” 


Білет № 5 
Перший рівень 


Напишіть вираз константи рівноваги для реакції FeO+CO⇔Fe+CO2. 


Відповідь:  а) KP= [ ][ ]
[ ][ ]COFeO


FeCO2 ;   б) KP= [ ]
[ ]CO
CO2 ;   в) KP= [ ][ ]


[ ][ ]FeCO
COFeO


2


;   г) KP=
[ ]
[ ]2CO
CO


;  


д) KP= [ ][ ]
[ ]2CO


COFeO . 


Другий рівень 


При деякій температурі константа рівноваги системи N2O4⇔2NO2 


дорівнює 0,26. Рівновагова концентрація NO2 буде 0,28 моль/л. Обчислити 


початкову концентрацію N2O4.  


Відповідь: а) 0,44 г/л; б) 0,30 моль/л; в) 0,30 г/л; г) 0,44 моль/л; д) 0,58 моль/л. 


Третій рівень 


При 713К константа рівноваги синтезу HI дорівнює 1/64. Знайдіть 


кількості речовин H2, I2, HI у стадії рівноваги, якщо спочатку було взято 2 


моль HI. Місткість посудини, в якій проходить реакція дорівнює 5 л.  


Відповідь: а) 0,44; 0,32; 0,04; б) 0,4; 0,4; 3,2; в) 0,008; 0,008; 0,04; г) 0,32; 0,04; 


0,04; д) 0.04; 0,04; 0,32. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Рівновага” 


Білет № 6 
Перший рівень 


Константа рівноваги реакції A+B⇔C+D дорівнює 5×10-6. Чи ефективно 


використовувати цю реакцію для одержання речовини С? 


Відповідь: а) ні; б) так. 


Другий рівень 


Речовини А і В у кількості 3 і 4 моль відповідно, що знаходяться в 


посудині місткістю 2 л, реагують згідно рівнянню: 5А+3В⇔А5В3. 


Прореагувало 0,6 моль речовини А. Визначити кількість витраченої речовини 


В і одержаного продукту. Розрахувати константу рівноваги.  


Відповідь: а) 0,96; 0,32; 0.27; б) 0,32; 027; 0,96; в) 0,27; 0,32; 0,96; г) вірна 


відповідь відсутня. 


Третій рівень 


При деякій температурі константа рівноваги реакції 2NO+O2⇔2NO2 


дорівнює 2,5, в рівноваговій газовій суміші [NO2] = 0,07 моль/л і [NO] = 


=0,04 моль/л. Обчислити масу кисню та оксиду азоту (II) у вихідній газовій 


суміші, що містить також NO2 у кількості 0,02 моль/л, якщо реакційний 


об’єм дорівнює 2 л.  


Відповідь: а) 40, 1,8; б) 52, 0.15; в) 80, 36; г) вірна відповідь відсутня. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Корозія металів” 
 


Білет № 1 
Перший рівень 


 
У контакті з яким металом – нікелем чи алюмінієм – буде кородувати 


залізо у вологому повітрі?  


Відповідь: а) з алюмінієм; б) з нікелем; в) з обома металами; г) з жодним 


металом залізо кородувати не буде. 


Другий рівень 
 


Під час контакту двох металів – цинку й міді – у кислому середовищі 


на катоді протягом 30 хв. виділилось 17 мл водню (н. у.). Який з металів і в 


якій кількості кородував за цей час?  


Відповідь: а) Zn, m = 0,496 г; б) Cu, m = 1,328 г; в) Zn, m = 0,3547 г;  


г) Cu, m = 0,271 г. 
 


Третій рівень 


Скільки кілограмів заліза у підземних спорудах буде підлягати корозії 


щорічно, якщо сила блукаючих струмів 1 А?  


Відповідь: а) 3,028 кг; б) 9,2 кг; в) 10,158 кг; г) 1,567 кг. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Корозія металів” 
 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Хром та нікель знаходяться один з одним у кислому середовищі. Який з 


металів буде зазнавати впливу корозії.  


Відповідь: а) хром; б) нікель; в) обидва; г) метали кородувати не будуть.  
 


Другий рівень 


Під час контакту двох металів – хрому й срібла – в кислому середовищі 


на катоді виділилось 20 мл водню (н. у.) протягом 17 хв. Який з металів і в 


якій кількості кородував? Чому дорівнювала в  цьому випадку сила струму? 


Відповідь: а) Ag, m = 2,02 г, I = 1 A; б) Cr, m = 0,754 г, I = 0,2 A;  


в) Ag, m = 0,0234 г, I = 0,6 A; г) Cr, m = 0,03 г, I = 0,17 A. 


Третій рівень 
 


Обчислити, на протязі якого часу буде окислений весь хром, що 


входить до складу хромованого заліза, при порушенні цілості покриття, 


площа якого 100 см2, а товщина 8 мкм. Сила струму 2 А. Щільність хрому 


7,19 г/см3. Відповідь: а) 1,10 хв; б) 73 с; в) 26 хв; г) 3хв 27 с. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Корозія металів” 
 


Білет № 3 
Перший рівень 


 
У розчин соляної кислоти помістили цинкову пластинку і цинкову 


пластинку, вкриту міддю. В якому випадку процес корозії цинку буде більш 
інтенсивним?  
Відповідь: а) цинкова пластинка кородує швидше; б) швидше кородує цинк, 


вкритий міддю; в) швидкість корозії цинку в обох випадках однакова. 


Другий рівень 


Мідь вкрита оловом. З порушенням олов’яного покриття виникає 
гальванічний елемент з силою струму 7,5 А. Який з металів буде розчинятися 
протягом 25 хв. і в якій кількості? Скільки літрів водню виділиться на катоді?  
Відповідь:  а) Cu, m = 1,54 г, V = 1,5 л;  б) Sn, m = 6,84 г, V = 1,3 л;  


в) Sn, m = 10,84 г, V = 2,6 л;  г) Cu, m = 0,98 г, V = 1,45 л. 


Третій рівень 


Визначити товщину цинкового покриття, що здатне захищати залізний 
виріб загальною площею 500 см2 при пошкодженні від корозії у атмосфері 
вологого повітря при температурі 15˚С й тиску 750 мм рт. ст., якщо об’єм 
кисню, що витрачено на окиснення цинку складає 653 мл. Щільність цинку 
7,13 г/см3.  
Відповідь: а) 10 мм; б) 10 мкм; в) 0,06 см; г) 0,6 мм.  
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Корозія металів” 
 


Білет № 4 
Перший рівень 


 
Виріб із заліза частково покрили кадмієм. Що це за покриття – анодне 


чи катодне? Які процеси проходять при корозії у вологому повітрі?  
Відповідь: а) покриття катодне: K(+): Cd0-2e →Cd2+; A(-): 2H2O+O2+4e → 


4OH-;  


б) покриття анодне: A(-): Fe0-2e → Fe2+; K(+): 2H2O+ O2+4e→4OH-;  


в) покриття катодне: A(-): Fe0-2e → Fe2+; K(+): 2H2O+O2+4e→4OH-;  


г) покриття анодне: A(-): Cd0-2e → Cd2+; K(+): 2H++2e→H2. 


Другий рівень 


Як впливає на корозійну стійкість сталі вуглець, що в ній міститься, і 
чому? 
Відповідь: а) збільшує її корозійну стійкість; б) зменшує її корозійну 


стійкість; в) не впливає на її корозійну стійкість. 


Третій рівень 


Визначити товщину цинкового покриття, що здатне захищати залізну 


пластину розміром 10×10×0,1 см на протязі доби від корозії при 


пошкодженні покриття у кислому середовищі (t=20°C), тиску 740 мм рт. ст., 


якщо на катоді виділилось 0,49 л водню. Щільність цинку 7,13 г/см3.  


Відповідь: а) 0,01 мкм; б) 2 мкм; в) 9 мкм; г) 6 мкм.  
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Корозія металів” 
 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Два метала, вісмут і кадмій, що знаходяться у контакті один з одним, 
помістили в кисле середовище. Які корозійні процеси проходять у цьому 
випадку?  
Відповідь: а) A(-): Bi0-3e → Bi3+; K(+): 2H++2e → H2;  


б) A(-): Cd0-2e → Cd2+; K(+):2H++2e → H2;  


в) A(-): Bi0-3e → Bi3+; K(+): 2H2O+O2+4e → 4OH-;  


г) A(-): Cd0-2e → Cd2+; K(+): Bi3++3e → Bi0. 


Другий рівень 


Обчислити масу продукту корозії луженого заліза, що знаходиться у 


вологому повітрі протягом доби, якщо вважати, що сила струму 10-4 А. 


Відповідь: а) 1,002 г; б) 0.092 г; в) 0,0032 г; г) 0,0079 г. 


Третій рівень 


Обчислити масу продукту оцинкованого заліза, одержаного при 


пошкодженні покриття в атмосфері вологого повітря при температурі 80 ˚С і 


тиску 740 мм рт. ст., якщо об’єм кисню, що витрачено на окислення, – 11,2 л.  


Відповідь: а) 53,69 г; б) 31,74 г; в) 6,98 г; г) 760 мг. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Корозія металів” 
 


Білет № 6 
Перший рівень 


Який метал можна використовувати як протекторний захист для 


свинцевих кабелів?  


Відповідь: а)Ag; б) Cd; в) Zn; г) Al; д) Pt. 


 


Другий рівень 


Під час роботи гальванопари (-) 2Fe|Fe2+|H2O, O2|4OH-( C )(+) за 15 хв. 


утворилося 0,125 г Fe(OH)2. Обчислити об’єм кисню, що був витрачений при 


цьому. Яка кількість струму проходить через зовнішній ланцюг за цей час? 


Відповідь: а) 0,02 л, 4500 Кл; б) 0,72 л, 355 Кл; в) 0,0156 л, 269 Кл; г) 0,013 л, 


115 Кл. 


Третій рівень 


При пошкодженні покриття луженого заліза на катоді виділилось 0,112 


л водню при температурі 20 ˚С й тиску 746 мм рт. ст. Який об’єм 1 н. розчину 


K3[Fe(CN)6] необхідно додати до розчину, щоб осадити Fe2+?  


Відповідь: а) 92 мг; б) 9,1 мл; в) 103 мл; г) 0,025 л. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Окисно-відновні реакції” 
 


Білет № 1 
 


Перший рівень 
 


Урівняти окисно-відновну реакцію, вказати окисник:  


H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl. 


Відповідь: а) Cl2;  б) H2S;  в) HCl. 


Другий рівень 
 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти. Вказати коефіцієнт при H2SO4.  


FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O. 


Відповідь: а) 6; б) 7; в) 4. 


Третій рівень 
 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти у окисно-відновній реакції, вказати коефіцієнти при 


KMnO4 та MnO2. K2MnO4+H2O → MnO2+KMnO4+KOH. 


Відповідь: а) 2 та 3; б) 2 та 1; в) 3 та 1.  
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Окисно-відновні реакції” 
 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Урівняти окисно-відновну реакцію, вказати відновник: 


AsH3+HNO3 → H3AsO4+NO+H2O. 


Відповідь: а) AsH3; б) HNO3; в) H3AsO4. 


 


Другий рівень 
 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти. Вказати коефіцієнт при HNO3. 


Cr(NO3)3 + NaBiO3 + HNO3 → H2Cr2O7 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + H2O. 


Відповідь: а) 6; б) 3; в) 5. 


Третій рівень 
 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти у окисно-відновній реакції, вказати коефіцієнти при 


K2S та K2SO3.  KOH + S → K2S + K2SO3 + H2O. 


Відповідь: а) 2 та 3; б) 4 та 1; в) 2 та 1. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Окисно-відновні реакції” 
 


Білет № 3 
Перший рівень 


 
Урівняти окисно-відновну реакцію, скласти електронні рівняння 


процесів окиснення та відновлення, вказати окисник: H2S + HNO3 → H2O + S 


+ NO. 


Відповідь: а) H2S; б) HNO3; в) NO. 
 


Другий рівень 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти. Вказати коефіцієнт при H2O.  


K2Cr2O7 + KBr + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Br2 + H2O. 


Відповідь: а) 4; б) 6; в) 8. 
 


Третій рівень 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції, вказати коефіцієнти при 


O2 та MnO2.  


Відповідь: а) 3 та 4; б) 3 та 6; в) 5 та 4. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Окисно-відновні реакції” 
 


Білет № 4 
Перший рівень 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції, вказати відновник:  


HClO3 + H2S → S + Cl2O + H2O.  


Відповідь: а) HClO3; б) H2S; в) S. 


Другий рівень 


Скласти електронні рівняння процесів окислення та відновлення і 


розставити коефіцієнти. Вказати коефіцієнт при HCl.  


KClO3 + FeCl2 + HCl → FeCl3 + KCl + H2O + Cl2.  


Відповідь: а) 10; б) 12; в) 8 
 


Третій рівень 


При окисненні піриту азотною кислотою утворюється залізо (III), сірка 


окислюється до сірчаної кислоти, а азотна кислота відновлюється до оксиду 


азоту (II). Розставити коефіцієнти у окисно-відновній реакції, вказати 


коефіцієнти при FeS2 та HNO3.  FeS2 + HNO3 → Fe2(SO4)3 + H2SO4 + NO + 


H2O 


Відповідь: а) 8 та 30; б) 6 та 24; в) 6 та 30.  
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Окисно-відновні реакції” 
 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Урівняти окисно-відновну реакцію, вказати окисник:  


N2O + H2 → N2 + H2O. 


Відповідь: а) H2O; б) H2; в) N2O. 


Другий рівень 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти. Вказати коефіцієнт при HNO3.   


Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O.  


Відповідь: а) 6; б) 10; в) 3. 
 


Третій рівень 


Перманганат калію окиснює марганець (II) у нейтральному середовищі 


до диоксиду марганцю. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції, 


вказати коефіцієнти при KMnO4 та H2SO4.  


KMnO4 + MnSO4 + H2O → K2SO4 + MnO2 + H2SO4.  


Відповідь: а) 2 та 5; б) 2 та 3; в) 5 та 3.  
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Окисно-відновні реакції” 
 


Білет № 6 
Перший рівень 


 
Урівняти окисно-відновну реакцію, вказати окисник: 


MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.  


Відповідь: а) MnO2; б) HCl; в) Cl2. 
 


Другий рівень 
 


Скласти електронні рівняння процесів окиснення та відновлення і 


розставити коефіцієнти. Вказати коефіцієнт при HNO3.  


KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.  


Відповідь: а) 12; б) 8; в) 10. 


Третій рівень 
 


У реакції сірководень – відновник, а сірчистий газ – окисник. 


Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції, вказати коефіцієнти при 


H2S та S.  


H2S + SO2 → S + H2O.  


Відповідь: а) 2 та 3; б) 3 та 2; в) 3 та 6. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Гальванічний елемент” 
 


Білет № 1 
Перший рівень 


 
Обчислити потенціали металів, що знаходяться у контакті з розчинами 


солей із заданою концентрацією катіона: а) Fe/FeSO4, [Fe2+] = 0,01 моль/л;  


б) Ag/AgNO3, [Ag+] = 6,3×10-3 моль/л.  


Відповідь: 1) ϕа =-0,499 В; ϕб = 0,67 В; 2) ϕа = 0,5 B; ϕб =-0,4 B; 3) ϕа =-1,2 B;  


ϕб = 0,4 B. 


Другий рівень 


 
При якій концентрації AgNO3 потенціал срібного електрода складає 


95% від величини його стандартного електродного потенціалу, якщо α = 


65%?  


Відповідь: а) 3 моль/л; б) 0,5 моль/л; в) 0,32 моль/л. 


 


Третій рівень 


Обчислити pH розчинів, потенціали водневого електрода яких 


складають –431 мВ.  


Відповідь: а) pH = 6; б) pH = 5,95; в) pH = 5,2. 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Гальванічний елемент” 
 


Білет № 2 
Перший рівень 


 
Обчислити ЕРС гальванічного елемента, якщо електроди, що їх 


утворюють, опущені у розчини солей з однаковою концентрацією катіона:  


(-) Zn  Zn(NO3)2  Pb(NO3)2  Pb (+).  


Відповідь: а) 1,000 В; б) 0,634 В; в) 0,721 В. 
 


Другий рівень 


Обчислити ЕРС та написати схему роботи срібно-цинкового 


гальванічного елемента, якщо електроди, що його утворюють, занурені у 


розчин з концентрацією катіона 0.01 моль/л.  


Відповідь: а) 1,7 В; б) 2,0 В; в) 1,5 В. 
 


Третій рівень 


Скласти схему гальванічного елемента, в основі якого лежить реакція, 


що проходить за рівнянням: Ni+Pb(NO3)2 ⇔ Ni(NO3)2 + Pb. 


Обчислити ЕРС, якщо [Ni2+] = 0,01 моль/л, [Pb2+] = 0,0001 моль/л.  


Відповідь: а) 0,1 В; б) 0,09 В; в) 0,066 В. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Гальванічний елемент” 
 


Білет № 3 
Перший рівень 


 
У якому напрямі будуть переміщатися електрони по дроту між таких 


електродів: Pb  Pb(NO3)2  Cu(NO3)2  Cu.  


Відповідь: а) від Cu до Pb; б) від Pb до Cu. 


Другий рівень 
 


У розчин HgCl2 занурена мідна пластинка масою 50 г. Після закінчення 


реакції пластинку витягли і зважили. Виявилося, що маса складає 52,74 г. 


Скільки грамів HgCl2 було в розчині?  


Відповідь: а) 5,01 г; б) 5,44 г; в) 6,03 г. 
 


Третій рівень  


Як зміниться концентрація водневих іонів зі зменшенням потенціалу 


водневого електрода від нуля до –100 мВ?  


Відповідь: а) [H+] = зменшиться у 50 разів; б) [H+] = збільшиться у 20 разів;  


в) [H+] = зменшиться у 10 разів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Гальванічний елемент” 
 


Білет № 4 
Перший рівень 


 
Потенціал марганцевого електрода у розчині його солі складає –1,1 В. 


Обчислити концентрацію іонів Mn2+ в моль/л.  


Відповідь: а) 2,6×10-2 моль/л.; б) 4,5×10-1 моль/л.; в) 2,04×10-2 моль/л. 


 


Другий рівень 


 
При якій концентрації іонів Pd2+ потенціал паладієвого електрода буде 


на 0,01 В менше, ніж його стандартний потенціал?  


Відповідь: а) 0,6 моль/л.; б) 0,458 моль/л.; в) 0,56 моль/л. 


  


Третій рівень 


 
Обчислити в мілівольтах потенціал водневого електрода в 0,1 М 


розчині CH3COOH (K = 1,8×10-5).  


Відповідь: а) –160 мВ; б) –163 мВ; в) –169 мВ. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Гальванічний елемент” 
 


Білет № 5 
Перший рівень 


 
Обчислити потенціал міді у розчині Cu(NO3)2 з концентрацією Cu2+, 


яка дорівнює 0,12 моль/л.  


Відповідь: а) 0,6 В; б) 0,5 В; в) 0,313 В. 
 


Другий рівень 
 


Стандартний електродний потенціал нікеля більший стандартного 


електродного потенціалу кобальта. Чи зміниться це відношення, якщо 


заміряти потенціал нікеля у розчині його іонів з концентрацією 0,01 моль/л, а 


кобальта – 0,1 моль/л?  


Відповідь: а) відношення не зміниться; б) потенціал кобальту став більше 


потенціалу нікеля; в) потенціали рівні. 
 


Третій рівень 


Розрахуйте добуток розчинності хлориду талію, якщо відомі стандартні 


потенціали.  


Відповідь: а) Tl+ + e → Tl0, φ =-0,799; б) TlCl + e → Tl + Cl-, φ =-0,557. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Гальванічний елемент” 
 


Білет № 6 
 


Перший рівень 
 


Нікелева пластинка занурена в розчин AuCl3. Чи буде нікель реагувати 


з цією сіллю?  


Відповідь: а) так; б) ні. 


Другий рівень 
 


При якій концентрації Cu2+ значення потенціалу мідного електрода стає 


рівним стандартному електродному потенціалу водневого елемента?  


Відповідь: а) 5×10-11 моль/л; б) 3×10-12 моль/л; в) 6×10-10 моль/л. 
 


Третій рівень 


Наведіть схему гальванічного елементу, в якому при температурі 1200 


К можна провести реакцію: Ag+1/2Cl2 → AgCl.  


Відповідь: а) реакція не відбувається при 1200 К; б) реакція можлива  


AgCl + e → Ag0 + Cl-;    в) (Pt)Cl2  Cl-   Cl-  Ag, AgCl.  
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Концентрація розчинів” 


 


Білет № 1 
 


Перший рівень 
 


При 25 °С розчинність NaCl складає 36,02 г в 100 г води. Знайти масову 


долю NaCl у насиченому розчині.  


Відповідь: а) 35,2%; б) 17,3%; в) 26,5%; г) 30,2%.  
 


Другий рівень 
 


Який об’єм 2 н. розчину H2SO4 необхідно взяти для приготування 500 


мл 0,5 н. розчину?  


Відповідь: а) 0,15 л; б) 0,1 л; в) 107 мл; г) 125 мл. 
 


Третій рівень 
 


Для нейтралізації розчину, що містить 2,25 г кислоти, необхідно 25 мл 


2 н. розчину лугу. Визначити еквівалентну масу кислоти.  


Відповідь: а) 49 г/моль; б) 45 г/моль; в) 32,7 г/моль; г) 63 г/моль. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Концентрація розчинів” 
 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Скільки грамів сульфату натрію потрібно для приготування 5 л 8%-


ного розчину (ρ = 1,075 г/мл)?  


Відповідь: а) 500 г; б) 400 г; в) 430 г; г) 175 г. 
 


Другий рівень 
 


Який об’єм води необхідно додати до 100 мл 20%-ного розчину 


сірчаної кислоти (ρ = 1,14 г/мл), щоб одержати 5%-ний розчин?  


Відповідь: а) 401 мл; б) 324 мл; в) 507 мл; г) 147 мл. 
 


Третій рівень 
 


Скільки грамів SO3 необхідно розчинити у 400 г води, щоб одержати 


15%-ний розчин сірчаної кислоти? 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Концентрація розчинів” 
 


Білет № 3 
 


Перший рівень 
 


Із 400 г 50%-ного розчину сірчаної кислоти випарюванням вилучили 


100 г води. Якою буде масова доля H2SO4 у розчині, що залишився?  


Відповідь: а) 72,3%; б) 66,7%; в) 45,4%; г) 85,7%. 
 


Другий рівень 
 


Для приготування 5%-ного розчину MgSO4 взяли 400 г MgSO4×H2O. 


Знайти масу одержаного розчину.  


Відповідь: а) 430 г; б) 3,9 кг; в) 2,1 кг; г) 75 г 
 


Третій рівень 
 


До 100 мл 96%-ної сірчаної кислоти (густина 1,84 г/мл) додали 400 мл 


води. Утворився розчин густиною 1,22 г/мл. Обчислити його еквівалентну 


концентрацію і масову долю H2SO4.  


Відповідь: а) 3,2 н; 22,1%; б) 17,3 н; 72,7%; в) 9,8 н; 40,2%; г) 7,52 н; 30,2%.  


 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ.  


 
Завідувач кафедри хімії     (П. О. Єгоров) 







 


 88 


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Концентрація розчинів” 


 


Білет № 4 
 


Перший рівень 
 


Скільки грамів Na2CO3 міститься у 500 мл 0,25 н. розчину?  


Відповідь: а) 3,7 г; б) 8,9 г; в) 6,63 г; г) 12,1 г. 


 


Другий рівень 
 


Обчислити масову долю гідроксиду натрію у 9,28 н. розчині NaOH  


(ρ = 1,31 г/мл).  


Відповідь: а) 48,1 %; б) 28,3 %; в) 37,5 %; г) 75,4 %. 


 


Третій рівень 
 


Для нейтралізації 20 мл 0,1 н. розчину кислоти потрібно 8 мл розчину 


NaOH. Скільки грамів NaOH містить 1 л цього розчину?  


Відповідь: а) 7,5 г; б) 10,0 г; в) 0,018 г; г) 15,4 г. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Концентрація розчинів” 


 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Знайти масову долю глюкози у розчині, що містить 280 г води та 40 г 


глюкози.  


Відповідь: а) 45,0%; б) 32%; в) 12,5%; г) 10,0%. 
 


Другий рівень 
 


Скільки грамів 30%-ного розчину NaCl необхідно додати до 300 г води, 


щоб одержати 10%-ний розчин солі?  


Відповідь: а) 88,5 г; б) 150 г; в) 127,2 г; г) 47 г. 
 


Третій рівень 
 


Скільки грамів 20%-ного розчину AgNO3 дадуть при взаємодії з 


надлишком NaCl 14,35 г осаду AgCl?  


Відповідь: а) 850 г; б) 425 г; в) 172 г; г) 750 г. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Концентрація розчинів” 
 


Білет № 6 
 


Перший рівень 
 


Знайти масову долю NaNO3, необхідну для приготування 300 мл 0,2 М 


розчину. 


Відповідь: а) 5,1 г; б) 7,8 г; в) 3,5 г; г) 6,7 г. 
 


Другий рівень 
 


Густина 40%-ного розчину HNO3 дорівнює 1,25 г/мл. Розрахувати 


молярність і моляльність цього розчину.  


Відповідь: а) 13,7 моль/л, 17 моль/кг; б) 7,94 моль/л, 10,6 моль/кг; в) 3,5 


моль/л, 5,7 моль/кг; г) 1,7 моль/л, 2,7 моль/кг. 
 


Третій рівень 
 


Який об’єм 10%-ного сірчаної кислоти (ρ = 1,07 г/мл) потрібно для 


нейтралізації розчину, що містить 16,0 г NaOH?  


Відповідь: а) 48 мл; б) 107 мл; в) 0,3 л; г) 183 мл.  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Властивості розчинів” 
 


Білет № 1 
Перший рівень 


 
При якій приблизно температурі буде кипіти 50%-ний розчин сахарози 


C12H22O11?  


Відповідь: а) 106 °С; б) 102 °С; в) 101 °С; г) 104 °С. 
 


Другий рівень 


Водно-спиртовий розчин, що містить 15% спирту (ρ = 0,97 г/мл), 


кристалізується при –10,26 °С. Знайти молярну масу спирту і осмотичний 


тиск розчину при 293 К.  


Відповідь: а) 38, 2,5 атм.; б) 64, 21 МПа; в) 32, 13,4 МПа; г) 72, 35 МПа. 
 


Третій рівень 


У рівних кількостях води розчинено в одному випадку 0,5 моля цукру, 


в іншому – 0,2 моля хлориду кальцію. Визначити уявний ступінь 


кристалізації хлориду кальцію.  


Відповідь: а) 0,91; б) 0,75; в) 0,48; г) 0,62.  
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Властивості розчинів” 
 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Знайти ступінь дисоціації хлорнуватої кислоти HСlO у 0,2 н. розчині. 


Відповідь: а) 9×10-4; б) 3,5×10-4; в) 6×10-4; г) 5×10-4. 
 


Другий рівень 
 


При 25 °С осмотичний тиск деякого водного розчину дорівнює 1,24 


МПа. Обчислити осмотичний тиск розчину при 0 °С.  


Відповідь: а) 1,8 МПа; б) 2,3 атм; в) 1,14 МПа; г) 2,3 МПа. 
 


Третій рівень 
 


Температура кипіння водного розчину сахарози C12H22O11 дорівнює 


101,4 °С. Обчислити моляльну концентрацію й масову долю сахарози у 


розчині. При якій температурі замерзає цей розчин?  


Відповідь: а) 1,1 моль/кг; 30,1%, 247 °С; б) 2 моль/кг; 40,6%, 3,72 °С;  


в) 3 моль/кг; 57,5%, 4,52 °С; г) 3,5 моль/кг; 61,7%, 4,97 °С.  


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ.  


 
Завідувач кафедри хімії     (П. О. Єгоров) 







 


 93 


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Властивості розчинів” 
 


Білет № 3 
 


Перший рівень 
 


На скільки градусів підвищиться температура кипіння води, якщо у 100 


г води розчинити 9 г глюкози C6H12O6?  


Відповідь: а) на 1,73 °С; б) на 0,15 °С; в) на 0,26 °С; г) на 2,15 °С. 
 


Другий рівень 
 


При розчиненні 5 г речовини у 200 г води утвориться розчин, що не 


пропускає струм й кристалізується при –1,45 °С. Визначити молярну масу 


розчиненої речовини, г/моль. 


Відповідь: а) 44; б) 32; в) 72; г) 64. 
 


Третій рівень 
 


При 0 °С осмотичний тиск 0,1 н розчину карбонату калію дорівнює 


272,6 кПа. Визначити уявну ступінь дисоціації хлориду калію у розчині.  


Відповідь: а) 1,1; б) 0,3; в) 0,7; г) 1,5. 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Властивості розчинів” 
 


Білет № 4 
Перший рівень 


 
Чому дорівнює осмотичний тиск 0,5 М розчину глюкози C6H12O6 при 


25 °С?  


Відповідь: а) 1,54 атм; б) 3,25 МПа; в) 1,24 МПа; г) 1,89 атм. 
 


Другий рівень 
 


У радіатор автомобіля заправили 9 л води й додали 2 л метилового 


спирту (ρ = 0,8 г/мл). При якій найнижчій температурі можна після цього 


залишати автомобіль на відкритому повітрі, не боячись, що вода у радіаторі 


замерзне? Відповідь: а) –5,3 °С; б) –10 °С; в) –8 °С; г) – 15 °С. 
 


Третій рівень 
 


У 1 мл розчину міститься 1018 молекул розчиненого неелектроліту. 


Обчислити осмотичний тиск розчину при 298 К.  


Відповідь: а) 7,6 кПа; б) 4,1 кПа; в) 11,5 кПа; г) 1,5 атм. 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Властивості розчинів” 
 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Обчислити осмотичний тиск розчину, що містить 16 г сахарози 


C12H22O11 у 350 г води при 293 К.  


Відповідь: а) 153 кПа; б) 311 кПа; в) 227 кПа; г) 1,7 атм. 
 


Другий рівень 


При розчиненні 13,0 г неелектроліту у 400 г діетилового ефіру 


(C2H5)2O температура кипіння підвищилась на 0,453 К. Визначити молярну 


масу розчиненої речовини, г/моль. 


Відповідь: а) 53; б) 176; в)101; г) 145. 
 


Третій рівень 
 


Ступінь дисоціації вугільної кислоти за першим ступенем у 0,1 н. 


розчині дорівнює 2,11×10-3. Обчислити К1.  


Відповідь: а) 4,5×10-7; б) 2,2×10-8; в) 1,7×10-7 г) 1,9×10-8. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Властивості розчинів” 


 


Білет № 6 
Перший рівень 


 
До 100 мл 0,5 М водного розчину сахарози C12H22O11 додали 300 мл 


води. Чому дорівнює осмотичний тиск одержаного розчину при 25 °С?  


Відповідь: а) 309,6 кПа; б) 272,1 кПа; в) 172,8 кПа; г) 1,5 атм. 


 


Другий рівень 
 


У 1 л 0,01 М розчині оцтової кислоти міститься 6,26×1021 її молекул та 


іонів. Визначити ступінь дисоціації оцтової кислоти.  


Відповідь: а) 0,02; б) 0,04; в) 0,03; г) 0,01.  


 


Третій рівень 
 


Уявний ступінь дисоціації хлориду калію у 0,1 н. розчині дорівнює 


0,80. Чому дорівнює осмотичний тиск цього розчину при 17 °С?  


Відповідь: а) 199 кПа; б) 434 кПа; в) 172 кПа; г) 247 кПа. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонно-молекулярні реакції. Гідроліз” 
 


Білет № 1 
Перший рівень 


 
Які з наведених солей підлягають гідролізу? 1. KNO3; 2. CrCl3; 3. NaCl; 


4. Al2(SO4)3.  


Відповідь: а) 1, 3, 4; б) 2, 4; в) 1, 3; г) 1, 2, 3, 4. 
 


Другий рівень 


Яка сіль утворюється при змішуванні 0,5 л 0,1 М розчину NaOH і 0,1 л 


0,5 н. розчину сірчаної кислоти? Складіть молекулярне та іонне рівняння 


реакції, що відбувається.  


Відповідь: а) Na2SO4; б) NaHSO4. 
 


Третій рівень 
 


Обчисліть константу гідролізу ацетату натрію та ступінь гідролізу солі 


у 0,1 М розчині ( К Д
COOHCH3


=1,8×10-5).  


Відповідь: а) КГ = 5,56×10-9; α = 8,46×10-4; б) КГ = 5,56×10-10; α = 7,45×10-5;  


в) КГ = 6×10-10; α = 3,02×10-5; г) КГ = 1,8×10-9; α = 7,68×10-4. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонно-молекулярні реакції. Гідроліз” 
 


Білет № 2 
Перший рівень 


 
Яке значення pH (> чи < 7) має розчин Pb(NO3)2?  


Відповідь:  а) pH = 7;  б) pH < 7; в) pH > 7. 
 


Другий рівень 
 


Для послаблення гідролізу хлориду заліза (III) в розчин необхідно 


додати: 1) дистильовану воду; 2) cоляну кислоту; 3) гідроксид натрію; 


4) твердий хлорид натрію.  


Відповідь: а) 3; б) 1; в) 2; г) 1,4. 
 


Третій рівень 
 


Чому дорівнює ступінь і константа гідролізу хлориду амонію у 0,03 М 


розчині, якщо pH його буде 5,5?  


Відповідь: а) α = 6×10-2; КГ = 1,81×10-4; б) α = 0,0105%; КГ = 3,3 ×10-10;  


в) α = 0,25%; КГ = 2,13×10-5; г) α = 0,036%; КГ = 2,94 ×10-7. 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонно-молекулярні реакції. Гідроліз” 


 


Білет № 3 
 


Перший рівень 
 


Водні розчини яких солей мають лужне середовище? 1. NaCl; 2. FeCl3; 


3. NH4Cl; 4. Na2CO3.  


Відповідь: а) 1, 3; б) 2; в) 4; г) 2, 3. 


 


Другий рівень 
 


Які з наведених гідроксидів будуть взаємодіяти з гідроксидом кальцію 


в розчині? 1. Ca(OH)2; 2. Zn(OH)2; 3. Cu(OH)2; 4. Bi(OH)3; 5. Cd(OH)2. 


Відповідь: а) 2, 3, 5; б) 2, 4; в) 2, 5; г) 1, 2, 3, 4. 


 


Третій рівень 
 


Обчисліть pH 0,02 н. розчину соди Na2CO3 ( 2


32


Д
COHK = 4,69×10-11).  


Відповідь: а) 10,57; б) 8,36; в) 11,46; г) 4,92. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонно-молекулярні реакції. Гідроліз” 
 


Білет № 4 
Перший рівень 


 
Яка пара іонів бере участь у хімічній реакції при зливанні розчинів 


Ba(NO3)2 та K2SO4?  


Відповідь: а) Ba2+ та NO3
-; б) Ba2+ та SO4


2-; в) K+ та NO3
-; г) K+ та SO4


2-. 
 


Другий рівень 


Із наведених нижче речовин вкажіть на таку, яка не вступає до реакції 


обміну у водному розчині з іншими. Напишіть рівняння реакцій: 1. KNO3, 


K2SO4, BaCl2; 2. H2SO4, KCl, KOH, SO2.  


Відповідь: 1. а) K2SO4; б) KNO3;  2. а) KCl; б) SO2. 
 


Третій рівень 


Обчисліть у скільки разів збільшиться ступінь гідролізу CH3COONa 


при підвищенні температури з 25 до 60 °С. Іонний добуток води і константа 


дисоціації CH3COOH при 60 °С дорівнює відповідно 9,55×10-14 і 1,54×10-5. 


К Д
COOHCH3


 при температурі 25 °С дорівнює 1,8×10-5.  


Відповідь: а) 5 разів; б) 2,6 рази; в) 3 рази; г) 7,49 разів.  
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонно-молекулярні реакції. Гідроліз” 
 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Водні розчини яких солей мають кисле середовище? 1. CH3COONa; 


2. ZnSO4; 3. K2CO3; 4. AlCl3.  


Відповідь: а) 2, 4; б) 1, 2; в) 2, 3; г) 3, 4. 
 


Другий рівень 
 


Які дві речовини вступили в реакцію і за яких умов, якщо внаслідок 


цього утворились такі продукти реакції: Na2SO4 + NaAlO2 + H2O. 


Відповідь: а) NaHSO4 + Al(OH)3; б) AlOHSO4 + NaOH; в) Al2(SO4)3 + NaOH. 
 


Третій рівень 
 


Яким буде pH розчину, у 50 мл якого міститься 0,214 г хлориду 


амонію? (К Д
OHNH4


= 1,75 × 10-5).  


Відповідь: а) 4,21; б) 5,18; в) 8,34; г) 3,55. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонно-молекулярні реакції. Гідроліз” 
 


Білет № 6 
 


Перший рівень 
 
Яке значення pH (> чи < 7) має розчин Na2SO3?  


Відповідь:  а) pH = 7;  б) pH < 7; в) pH > 7. 


 


Другий рівень 
 
До розчину, що містить Cr2(SO4)3 і СuSO4 додали надлишок лугу. Яка 


речовина випадає в осадок?  


Відповідь підтвердити рівняннями реакцій в іонно-молекулярній формі.  


Відповідь: а) Cr(OH)3; б) Cu(OH)2; в) Cr(OH)3 та Cu(OH)2. 


 


Третій рівень 
 


Розрахуйте ступінь гідролізу та pH 0,1 н. розчину сульфіду калію (К 1


2


Д
SH =6×10-


8). 


Відповідь: а) α=1,29×10-3; pH=3,89; б) α=3,02×10-5; pH=5,82; в) α=6,15×10-4; 


pH=4,07; г) α=2,55×10-6; pH=6,35. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонний добуток води. pH, pOH” 
 


Білет № 1 
 


Перший рівень 
 


Обчислити pH і pOH 0,01 н. розчину соляної кислоти.  


Відповідь: а) pH=3, pOH=11; б) pH=2, pOH=12; в) pH=11, pOH=3; г) pH=12, 


pOH=2. 


Другий рівень 
 


Якою буде константа дисоціації одноосновної кислоти, якщо pH 0,08 н. 


розчину її дорівнює 2,4?  


Відповідь: а) КД=2×10-4; б) КД=1,8×10-5; в) КД=3,5×10-3; г) КД=6×10-7. 
 


Третій рівень 
 


Температура замерзання 0,106 М (ρ=1,08 г/см3) розчину сірчистої 


кислоти (КД=1,7×10-2) дорівнює –0,258 °С. Яка основність сірчистої кислоти? 


Визначте pH цього розчину.  


Відповідь: а) pH= 1,37; б) pH= 4,42; в) pH= 3,21; г) pH=6,36.  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонний добуток води. pH, pOH” 


 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Визначити [H+] та [OH-] в розчині, pH якого дорівнює 6,2.  


Відповідь: а) [H+]=10-6, [OH-]=10-8; б) [H+]=6,31×10-7, [OH-]=1,6×10-8; в) 


[H+]=2×10-8, [OH-]=5×10-7; г) [H+]=3,34×10-5, [OH-]=0,3×10-9. 
 


Другий рівень 
 


Обчислити масу соляної кислоти, необхідної для приготування 1 л 


розчину з pH, рівним 2. Ступінь дисоціації вважати 100%-ним.  


Відповідь: а) 425 мг; б) 1,08 г; в) 0,365 г; г) 0,674 г. 
 


Третій рівень 
 


Розрахуйте pH розчину, одержаного розчиненням 11,2 л аміаку (н. у.) в 


500 мл води. Густина розчину 0.99 г/см3. (К Д
OHNH4


=1,8×10-5)  


Відповідь: а) pH=7,35; б) pH=11,62; в) pH=8,45; г) pH=9,22.  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонний добуток води. pH, pOH” 
 


Білет № 3 
 


Перший рівень 
 


Обчислити pH та pOH 0,0005 М розчину гідроксиду кальцію.  


Відповідь: а) pH=3, pOH=11; б) pH=3,5, pOH=10,5; в) pH=11, pOH=3;  


г) pH=10,25, pOH=3,75. 
 


Другий рівень 


Обчислити pH розчину, одержаного додаванням 9,5 мл 96%-ної 


сірчаної кислоти (ρ=1,84 г/см3) до 8,5 л  води. Дисоціацію кислоти вважати 


повною. 


Відповідь: а) pH=1,4; б) pH=4,2; в) pH=3,8; г) pH=1,8. 
 


Третій рівень 


Який об’єм хлороводню треба розчинити в 1 л  води при температурі 


20 °С та тиску 100,5 кПа, щоб одержати розчин з pH =2,2, маючи на увазі, що 


кислота повністю дисоційована. 


Відповідь: а) 234,03 мл; б) 152,9 мл; в) 224 мл; г) 0,153 мл. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонний добуток води. pH, pOH” 


 


Білет № 4 
 


Перший рівень 


Яких іонів і в скільки разів більше в розчині з pH=5?  


Відповідь: а) [H+]>[OH-] в 10 разів; б) [H+]>[OH-] в 100 разів; в) [H+]>[OH-] в 


10000 разів. 


 


Другий рівень 


Обчислити масу KOH, необхідну для приготування 250 мл розчину з 


pH=12,75. 


Відповідь: а) 1,06 г; б) 0,79 г; в) 2,64 г; г) 10,52 г. 


 


Третій рівень 


Розрахувати pH розчину, одержаного перемішуванням 10 мл 0,02 н. 


розчину HCl з 8 мл 0,03 н. розчину NaOH. 


Відповідь: а) 2,65; б) 6,36; в) 11,35; г) 9,48. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонний добуток води. pH, pOH” 
 


Білет № 5 
 


Перший рівень 


Обчислити pH та pOH  0,02 М розчину одноосновної кислоти, ступінь 


дисоціації якої дорівнює 70%.  


Відповідь: а) pH=1,85, pOH=12,15; б) pH=2,3, pOH=11,7; в) pH=10,2, 


pOH=3,8; г) pH=3,42, pOH=10,58. 
 


Другий рівень 


До 1 л чистої води додали одну краплю (в 1 мл 50 крапель) 


концентрованої азотної кислоти ( СР=63 %, ρ=1,39 г/см3). Визначити pH 


одержаного розчину, вважаючи, що кислота повністю дисоційована. 


Відповідь: а) 4,91; б) 1,81; в) 3,56; г) 2,44. 
 


Третій рівень 


Температура замерзання 0,01784 молярного розчину гідроксиду барію 


дорівнює –0,088 °С. Обчислити pH цього розчину (ρ=1 г/см3). 


Відповідь: а) 1,53; б) 12,47; в) 9,62; г) 3,68. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Іонний добуток води. pH, pOH” 
 


Білет № 6 
 


Перший рівень 
 


Визначити [H+] та [OH-] в розчині гідроксиду натрію, pOH якого 


дорівнює 2,25. 


Відповідь: а) [H+] = 2,8×10-3, [OH-] =1,2×10-12; б) [H+] =4,5×10-2, [OH-] =2,3×10-


14;  


в) [H+] = 6,1×10-12, [OH-] = 1,6×10-3; г) [H+] = 1,78×10-12, [OH-] = 5,6×10-3. 
 


Другий рівень 


В якому об’ємі розчину міститься 2,5 г гідроксиду барію, якщо pH = 


11,5? Дисоціацію основи в розчині вважати повною.  


Відповідь: а) 9,22 л; б) 7,34 л; в) 4,51 дм3; г) 6534 мл. 
 


Третій рівень 


pH 0,216%-ного розчину слабкої кислоти буде 2,536. Визначити 


молярну масу кислоти, якщо відомо, що константа дисоціації кислоти 


дорівнює 1,8×10-4, а густина дорівнює 1 г/мл. 


Відповідь: а) 47 г/моль; б) 46 г/моль; в) 60 г/моль; г) 34 г/моль. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Електроліз” 


 


Білет № 1 
 


Перший рівень 
 


Скласти схему електролізу розчину кухонної солі з нерозчинним 


анодом. Вкажіть, який продукт виділяється на аноді? 


Відповідь: а) Na; б) Cl2; в) H2. 
 


Другий рівень 


Скільки часу треба пропускати через розчин кислоти електричний 


струм силою 10 А, щоб одержати 5,6 л  водню, заміряного при н. у.?  


Відповідь: а) 6465 с; б) 4825 с; в) 5275 с. 
 


Третій рівень 


При електролізі розчину сульфату деякого металу на аноді виділилося 


176 мл кисню (н. у.), а на катоді за цей же час – 1 г металу. Знайти атомну 


масу металу. 


Відповідь: а) 27,0 г/моль; б) 65,4 г/моль; в) 63,6 г/моль. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Електроліз” 
 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Скласти схему електролізу розчину нітрату міді з нерозчинним анодом. 


Вкажіть, який продукт виділяється на аноді? 


Відповідь: а) Cu; б) O2; в) H2. 


Другий рівень 
 


Скільки грамів міді виділиться на катоді при пропусканні через розчин 


сірчанокислої міді струму силою 5 А протягом 20 хв.? 


Відповідь: а) 1,975 г; б) 1,825 г; в) 1,575 г. 


 


Третій рівень 
 


Через розчин хлористого заліза (II) пропускали струм силою 3 А 


впродовж 10 хв., а через розчин хлорного заліза (III) – силою 5 А впродовж 


6 хв. В якому з розчинів виділиться більше заліза?  Відповідь мотивуйте. 


Відповідь: а) у першому; б) у другому; в) рівна кількість. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Електроліз” 


 


Білет № 3 
 


Перший рівень 
 


Скласти схему електролізу розчину йодиду натрію з нерозчинним 


анодом. Вкажіть, який продукт виділяється на аноді? 


Відповідь: а) Na; б) I2; в) H2. 


Другий рівень 


При пропусканні через розчин солі срібла електричного струму на 


катоді за 10 хв. виділився 1 г срібла. Визначити силу струму. 


Відповідь: а) 2,5 А; б) 0,5 А; в) 1,5 А. 


 


Третій рівень 


Рівну кількість струму пропускали через розчини нітратів срібла та 


вісмуту. У першому з розчинів виділилося на катоді 0,9 г срібла. Скільки 


грамів вісмуту виділилося на катоді з другого розчину? 


Відповідь: а) 0,58 г; б) 0,69 г; в) 0,75 г. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Електроліз” 


 


Білет № 4 
 


Перший рівень 
 


Скласти схему електролізу розчину хлориду кальцію з нерозчинним 


анодом. Вкажіть, який продукт виділяється на аноді? 


Відповідь: а) Cl2; б) O2; в) H2. 
 


Другий рівень 
 


Який з металів буде виділятися в першу чергу з розчину, який містить 


сірчанокислі солі нікелю, срібла та міді, якщо напруження струму є 


достатнім для виділення будь-якого з цих металів? Доведіть. 


Відповідь: а) Ni; б) Cu; в) Ag. 
 


Третій рівень 
 


При електролізі розчину азотнокислого хрому за 10 хв. на катоді 


виділилося 0,26 г хрому. Якою була сила струму?  


Відповідь: а) 3,26 А; б) 1,84 А; в) 2,41 А. 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Електроліз” 


 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Скласти схему електролізу розчину сульфату нікелю з нерозчинним 


анодом. Вкажіть, який продукт виділяється на катоді? 


Відповідь: а) Ni; б) O2; в) H2. 


 


Другий рівень 


Розчин містить іони Fe+2, Bi+3 та Pb+2 в рівній концентрації. В якій 


послідовності будуть розряджатися ці іони при електролізі розчину?  


Відповідь: а) Fe+2, Bi+3, Pb+2; б) Bi+3, Fe+2, Pb+2; в) Bi+3, Pb+2, Fe+2. 


 


Третій рівень 


Скільки часу треба пропускати через розчин солі срібла струм силою 3 


А, щоб покрити предмет з поверхнею 80 см2 шаром срібла товщиною 0,005 


мм (густина срібла 10,5 г/см3)?  


Відповідь: а) 3 хв. 5 с; б) 2 хв. 5 с; в) 4 хв. 15 с. 


 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ.  


 
Завідувач кафедри хімії     (П. О. Єгоров) 







 


 114 


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Електроліз” 
 


Білет № 6 
 


Перший рівень 
 


Скласти схему електролізу розчину нітрату срібла з нерозчинним 


анодом. Вкажіть, який продукт виділяється на катоді? 


Відповідь: а) Ag; б) O2; в) H2. 
 


Другий рівень 
 


Яка кількість сірчаної кислоти утворюється в розчині сульфату міді, 


якщо пропустити через нього 1930 Кл струму? 


Відповідь: а) 8,9 г; б) 9,8 г; в) 9,5 г. 
 


Третій рівень 
 


Які окисно-відновні процеси протікають біля електродів з нерозчинним 


анодом при електролізі розчину CdSO4? Які речовини та в якій кількості 


виділяться на електродах при проходженні через розчин струму силою 4 А 


впродовж 10 хв.?  


Відповідь: а) 5,6 г Cd, 0,56 л O2; б) 2,8 г Cd, 0,28 л O2; в) 8,4 г Cd, 0,84 л O2. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні властивості сполук” 
 


Білет № 1 
Перший рівень 


 
Закінчити рівняння реакцій за цими схемами: 1) CO + H2 = ; 2) N2 + H2 


= . 


Яка з них відноситься до реакцій сполучення? 


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 1, 2. 
 


Другий рівень 


Яким набором реактивів можна визначити якісний склад сульфату 


амонію? 


1) NaOH i Na2SO4; 2) KCl i BaCl2; 3) KOH i BaCl2; 4) Zn(OH)2 i NH4Cl. 


Складіть рівняння реакцій.  


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 2, 4. 
 


Третій рівень 


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити 


перетворення:  


нітрат міді (II) – оксид міді (II) – сульфат міді (II) – гідроксид міді (II) – 


сульфат міді (II) – сульфат барію. 
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні властивості сполук” 


 


Білет № 2 
 


Перший рівень 
 


Закінчити рівняння реакцій за схемами: 1) Na+H2O = ; 


2) Pb(NO3)2+H2O =. Яка з них відноситься до реакцій заміщення? 


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 1, 2. 


 


Другий рівень 
 


Яким набором реактивів можна визначити якісний склад хлориду 


барію: 


1) KNO3 i H2SO4; 2) AgNO3 i Na2SO4; 3) K2SO4 i Zn(NO3)2; 4) Pb(NO3)2 i 


NaOH. 


Складіть рівняння реакцій.  


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) вірна відповідь відсутня. 


 


Третій рівень 


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити 


перетворення:  


азот – аміак – сульфат амонію – нітрат амонію – аміак – хлорид амонію. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні властивості сполук” 
 


Білет № 3 
 


Перший рівень 
 


Закінчити рівняння реакцій за цими схемами: 1) KClO3 =; 2) NH3+H2O 


= . 


Яка з них відноситься до реакцій розкладення? 


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 1, 2. 
 


Другий рівень 


Скільки з наведених нижче речовин можуть реагувати з гідроксидом 


натрію: 


оцтова кислота, оксид сірки (IV), оксид міді (II), гідроксид цинку, оксид 


барію?  


Відповідь підтвердіть записом молекулярних рівнянь реакцій.  


Відповідь: а) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д) п’ять. 
 


Третій рівень 


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити 


перетворення:  


фосфор – оксид фосфору (V) – метафосфорна кислота – ортофосфорна 


кислота – гідрофосфат кальцію – дигідрофосфат кальцію. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні властивості сполук” 
 


Білет № 4 
Перший рівень 


 
Закінчити рівняння реакцій за цими схемами: 1) BaO+H2O=; 2) 


Na+H2O= . 


Яка з них відноситься до окисно-відновних? 


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 1, 2. 
 


Другий рівень 


Скільки з наведених нижче речовин можуть реагувати з гідроксидом 


хрому: 


оксид заліза (III), сірчана кислота, гідроксид міді (II), гідроксид натрію, 


нітрат калію? Відповідь підтвердіть записом молекулярних рівнянь реакцій.  


Відповідь: а) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д) п’ять. 
 


Третій рівень 


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити 


перетворення: 


хлорид цинку – гідроксид цинку – цинкат калію – сульфат цинку – гідроксид 


цинку – оксид цинку. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні властивості сполук” 
 


Білет № 5 
 


Перший рівень 
 


Яка з реакцій іонного обміну в розчині проходить практично до кінця?  


1) CaCl2 + Na2CO3 = ; 2) NaNO3 + BaCl2 = . 


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 1, 2. 
 


Другий рівень 


Яким із зазначених реактивів слід скористатись, щоб визначити 


наявність у розчині хлориду натрію:  


1) азотна кислота; 2) нітрат срібла; 3) гідроксид калію; 4)сульфат амонію? 


Відповідь підтвердіть записом молекулярних рівнянь реакцій.  


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) вірна відповідь відсутня. 
 


Третій рівень 


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити 


перетворення:  


алюміній –оксид алюмінію – метаалюмінат натрію – хлорид алюмінію – 


гідроксид алюмінію – тетрагідроксоалюмінат натрію. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Основні властивості сполук” 
 


Білет № 6 
 


Перший рівень 
 


Яка з реакцій іонного обміну в розчині проходить практично до кінця? 


1) KCl + H2SO4 =; 2) Zn(NO3)2 + KOH = . Напишіть рівняння в молекулярній 


та іонній формі.  


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 1, 2. 
 


Другий рівень 


Яким із зазначених реактивів слід скористатися, щоб визначити 


наявність у розчині хлориду амонію: 1) нітрат натрію; 2) гідроксид натрію; 3) 


сульфат цинку; 4) нітрат калію? Складіть рівняння реакцій в іонній та 


молекулярній формі.  


Відповідь: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 2, 4. 
 


Третій рівень 


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити 


перетворення: 


магній –оксид магнію – карбонат магнію – оксид вуглецю (IV) – карбонат 


кальцію – оксид кальцію. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Твердість води” 
 


Білет № 1 
Перший рівень 


 
У 1 л води міститься 0.053 г карбонату натрію. Визначити твердість 


води. 


Відповідь: а) 20 мекв/л; б) 0; в) 1 мекв/л; г) 0,1 мекв/л; д) 0, 0001 екв/л; е) 


вірна відповідь відсутня. 


Другий рівень 


Тимчасова твердість води дорівнює 10 мекв/л, загальна – 25 мекв/л. У 


воді знаходиться хлорид кальцію і гідрокарбонат магнію. Визначити, яка 


кількість еквівалентів хлориду кальцію та гідрокарбонату магнію міститься у 


10 л води. 


Відповідь: а) 0.10, 0,10; б) 0,15, 0,10; в) вірна відповідь відсутня; г) 10, 15. 
 


Третій рівень 


Загальна твердість води, що містить гідрокарбонат кальцію та сульфат 


магнію, дорівнює 30 мекв/л. При кип’яченні 5 л води в осадок випало 4 г 


карбонату кальцію. Визначити масу сульфату магнію, що міститься у 5 л 


води; карбонатну твердість води.  


Відповідь: а) m = 5 г, Ж = 20 мекв/л; б) m = 4200 мг, Ж = 16 мекв/л; в) m = 4,2 


г, Ж = 0,16 екв/л; г) m = 4,2 г, Ж = 16 мекв/л; д) m = 8 г, Ж = 22 мекв/л. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Твердість води” 
 


Білет № 2 
Перший рівень 


У 1 л води міститься 0,015 екв Ca(HCO3)2 i 0,020 екв Na2SO4. Що це за 


твердість? Чому вона дорівнює? 


Відповідь: а) карбонатна; 0,035 екв/л; б) тимчасова; 15 мекв/л; в) постійна; 


20 мекв/л; г) карбонатна; 35 мекв/л; д) некарбонатна; 15 мекв/л. 
 


Другий рівень 


При кип’яченні 250 мл води, що містить гідрокарбонат кальцію, 


випадає осадок масою 0,108 г. Чому дорівнює твердість води та яку кількість 


гідроксиду кальцію необхідно додати до 1 м3 води з метою її усунення? 


Відповідь: а) 3,4 мекв/л, 125 мг; б) 6,8 мекв/л, 251,6 мг; в) 3,4 мекв/л, 125,8 


мг; г) 6,8 мекв/л, 251,6 г; д) 13,6 мекв/л, 251,6 г. 


Третій рівень 


Через іонообмінну колонку, заповнену H+–катіонітом пропустили 40 мл 


твердої води, що містить сульфат магнію. На нейтралізацію 40 мл розчину, 


що вийшов з колонки, витрачено 12 мл 0,125 н. розчину гідроксиду калію. 


Визначити твердість води й масу сульфату магнію у воді.  


Відповідь: а) вірна відповідь відсутня; б) 0,21 екв/л, 0,2 г; в) 21 екв/л, 2 г;  


г) 3,75 мекв/л, 0,9 г; д) 37,5 мекв/л, 0,09 г.  
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Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Твердість води” 


 


Білет № 3 
 


Перший рівень 


У 10 л води міститься 0,15 екв сульфату магнію. Визначити твердість 


води.  


Відповідь: а) 12 мекв/л; б) 0,02 екв/л; в) 15 мекв/л; г) 8 мекв/л. 


 


Другий рівень 


Визначити масу тетраборату натрію, яку необхідно додати до 120 л 


води, щоб зменшити її твердість на 13 мекв/л.  


Відповідь: а) 120 г; б) 129,51 г; в) 129 г; г) 157,56 г; д) 25,75 г. 


 


Третій рівень 


На визначення тимчасової твердості титриметричним методом у 50 мл 


води витрачено 12 мл 0,1 н. розчину HCl. Визначити масу осадку, що випав 


при кип’яченні 5 л цієї води.  


Відповідь: а) 6000 г; б) 6000 мг; в) 6500 мг; г) 7,2 г; д) 7200 мг. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Твердість води” 
 


Білет № 4 
 


Перший рівень 
 


У 100 л води міститься 24 г Mg+2. Визначити твердість води.  


Відповідь: а) 10 мекв/л; б) 30 мг/л; в) 15 мекв/л; г) 2,0 мекв/л. 


 


Другий рівень 


У 2 м3 води міститься 777 г хлориду кальцію. Визначити масу фосфату 


натрію, яка необхідна для повного усунення твердості.  


Відповідь: а) 777,0 г; б) 164,4 г; в) 882,5 г; г) 445 г; д) 254,8 г. 


 


Третій рівень 
 


Внаслідок регенерації катіоніту, насиченого катіонами кальцію, 


хлорводневою кислотою у розчині утворилось 556,1 г хлориду кальцію. 


Скільки літрів води, що має твердість 17 мекв/л, можна пропустити через цей 


катіоніт до повного насичення його катіонами?  


Відповідь: а) 200 мл; б) 300 л; в) 500 л; г) 1 м3; д) 0,8 м3. 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Твердість води” 
 


Білет № 5 
Перший рівень 


2 л води, що містить 0,012 екв хлориду магнію, прокип’ятили.  


Відповідь: твердість води після кип’ячення дорівнює: а) 0; б) 6 мекв/л;  


в) 0,06 мекв/л; г) 0,012 екв/л. 


 


Другий рівень 


На титрування 50 мл води, що містить гідрокарбонат магнію, 


витрачено 1,25 мл 0,12 н. розчину соляної кислоти. Визначити твердість 


води.  


Відповідь: а) 3 екв/л; б) 0,003 мекв; в) 30 мекв; г) 0,003 екв/л; д) 3 мекв/л. 


 


Третій рівень 


До 5 л твердої води, що містить гідрокарбонат кальцію, додали 15,2 г 


сульфату заліза (II). Для нейтралізації надлишку сірчаної кислоти додали 


розчин, що містить 0,68 г аміаку. Визначити твердість води й масу сульфату 


кальцію, що випав у осадок.  


Відповідь: а) 10 мекв, 22,5 г; б) 5,4 мекв, 16 г; в) 32 мекв, 10,88 г; г) 30 мекв, 


108,8 г; д) вірна відповідь відсутня. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок за темою  


“Твердість води” 
 


Білет № 6 
Перший рівень 


Скільки грамів сульфату кальцію міститься в 1 м3  води, якщо 


твердість, обумовлена присутністю цієї солі, дорівнює 4 мекв/л.  


Відповідь: а) 272,290 г; б) 272,290 мг; в) 272,229 г; г) вірна відповідь 


відсутня; д) 544,570 г. 


Другий рівень 


Обчислити карбонатну твердість води, якщо для реакції з 


гідрокарбонатом кальцію, що міститься в 200 см3 води потрібно 15 см3 0,08 н. 


розчину HCl. 


Відповідь: а) 12 мекв; б) 120 мекв; в) 6 мекв; г) 60 мекв; д) вірна відповідь 


відсутня. 


Третій рівень 


Через іонообмінну колонку, заповнену H+–катіонітом, пропустили 5 л 


твердої води, що містить хлорид магнію. На нейтралізацію 5 л розчину, що 


вийшов з колонки, витрачено 1,2 л 0,25 н. розчину гідроксиду натрію. 


Визначити твердість цієї води та масу хлориду магнію в ній.  


Відповідь: а) 6 мекв, 1,425 г; б) вірна відповідь відсутня; в) 0,06 мекв, 


0,011425 г; г) 0,6 мекв, 0,1425 г. 
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Модульна контрольна робота № 1 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 
 


Білет № 1 
 


1. 0,56 л кисню взаємодіють з 1,2 г двовалентного металу. Обчислити 


еквівалентну та молярну масу металу.  


2. CM ( KCI ) = 1,2 , ρ = 1,1 г/мл. Визначити CH ; CP ; Cg. 


3. Скласти рівняння гідролізу CuSO4 і визначити рН середовища. 


4. Фактори, що впливають на зсув рівноваги. 


5. Теорія електролітичної дисоціації. 


6. Закон еквівалентів.  


 


Відповіді:  


1. 12 г/моль; 24 г/моль. 


2. 1,2 моль; 8,13 %; 1,19 моль/кг. 


3. 2Cu2+ + 2HOH           2CuOH+ + 2H+  


pH < 7 
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Білет № 2 
 


1. На нейтралізацію 0,336 г кислоти витрачається 0,292 г гидроксиду 


натрію. Обчислити еквівалентну масу кислоти. 


2. Розрахувати моляльність 0,5 М розчину хлоридної кислоти, густина 


якої дорівнює 1,03 г/мл. 


3.Сильні і слабкі електроліти. 


4. Осмос. Рівняння Вант-Гоффа. 


5. Коагуляція, седиментація, пептизація. 


6. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами:  


а) Na2S і H2SO4 ; б) FeCl3 і NH4OH. 


 


Відповіді:  


1. 46,03 г/моль. 


2. 0,49 моль/кг. 


6. S2- + 2H+   →   H2S ↑ 


Fe3+ + 3NH4 OH → Fe(OH)3 + 3NH4
+ 
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Білет № 3 
 


1. Одна й та ж кількість металу взаємодіє з 0,2 г кисню і з 3,2 г галогену. 


Обчислити еквівалентну масу галогену. 


2. Закон дії мас. 


3. У 5 л води розчинили 5,5 кг гідроксиду натрію. Яка процентна 


концентрація розчину? 


4. Дисперсні системи. 


5. Принцип Ле-Шателье. 


6. Скільки іонів водню міститься в 1 мл розчину, рН якого дорівнює 13 ? 


 


Відповіді:  
 


1. 128 г/моль. 


3. 52,4%. 


6. 10 -16 моль. 
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Білет № 4 


 
1. Хлорид металу містить 36% металу і 64% хлору. Визначити 


еквівалентну масу металу. 


2. Ступінь дисоціації. Константа дисоціації. 


3. У якому об’ємі 0,4 М розчину сульфату алюмінію міститься 34,2 г 


солі? 


4. Хімічна рівновага. Висновок Крівн 


5. Правило Вант-Гоффа.  


6. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами: а) Pb(NO3)2 і NaOH; б) CdSO4 і H2S. 


Відповіді:  


1. 19,97 г/моль. 


3. 250 мл. 


6. Pb2+ + 2OH-   →   Pb(OH)2  ↓  


Cd 2+ + H 2 S  →   CdS ↓ + H+  
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Білет № 5 


 


1. Оксид тривалентного елементу містить 31,58% кисню. Обчислити 


значення молярної маси елементу. 


2. До літру чистої води додали 0,001 моль HCl. Чому дорівнюють рН і 


рОН? ( α= 0,9). 


3. Яка маса сірчаної кислоти необхідна для приготування 10 л 


0,2 молярного розчину? 


4. Другий закон Рауля. 


5. Вплив зміни тиску на зсув рівноваги. 


6. Іонний добуток води. Водневий і гідроксильний показники.  


 


Відповіді:  


1. 52 г/моль. 


2. рН = 3,05;  


рОН = 10,95 


3. 196 г 
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Білет № 6 
 


1. Визначити об’єм 5,3 еквівалентів кисню за н.у. 


2. Скільки грамів HNO2 міститься в 300 г 0,2 н. розчину, густина якого 


дорівнює 1,15 г/мл.  


3. Вплив зміни температури на зсув рівноваги 


4. Істинні та колоїдні розчини; грубі дисперсії. 


5. Перший закон Рауля. 


6. Скласти рівняння гідролізу K2S і визначити рH середовища. 


 


Відповіді:  


1. 29,7 л  


2. 2,45 г 


6. S2- + HOH   →    HS-   + OH-   


pH > 7, лужна  
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Білет № 7 
 


1. При взаємодії 0,121 г металу з кислотою виділилося 0,112 л водню 


(н.у.). Визначити еквівалентну масу металу.  


2. Скільки грамів води необхідно взяти для розчинення 6 г солі, щоб 


одержати 5%-ный розчин її.  


3. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами: а) Pb(NO3)2 і KJ; б) NiCl2 і Na2S. 


4. Вплив зміни концентрації на зсув рівноваги. 


5. Гетерогенні реакції. Закон дії мас для гетерогенних реакцій. 


6. Механізм розчинення. Ненасичений, насичений і пересичений 


розчини. Розчинність.  


Відповіді:  


1. 12,1 г/моль. 


2. 114 мл. 


3. Pb2+ + 2I-  →  PbI2  ↓ 
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Білет № 8 
 


1. При розчиненні у воді 3,2 г металу виділилося 1,796 л (н.у.) водню. 


Визначити еквівалентну масу металу. 


2. Визначити нормальність розчину Na2CO3, у 50 мл якого міститься 


2,5 г розчиненої речовини.  


3. Скласти рівняння гідролізу SnCl2 і визначити рН середовища. 


4. Закони Рауля для неелектролітів і електролітів. Ізотонічний 


коефіцієнт. 


5. Вплив зміни концентрації на зсув рівноваги. 


6. Еквівалент. Визначення еквівалентних мас кислот і основ. 


Відповіді:  
 


1. 20 г/моль. 
2. 116 мл. 
3. Pb2+  + HOH → SnOH+ + H+  


pH < 7, кисла 
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Білет № 9 


 
1. Яка моляльність 10%-ного розчину Na2SO4. 


2. Оборотні реакції. Хімічні рівноваги. 


3. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами: а) Pb(NO3)2 і KJ; б) NiCl2 і Na2S. 


4. Сульфід двовалентного металу містить 67,1% металу. Визначити 


молярну масу металу. 


5. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. 


6.Гідроліз солей. Константа гідролізу. 


 
Відповіді:  
 


1. 0,78 моль/кг. 


3. Pb2+ + 2I- = PbI2  


Ni2+ + S2- = NiS  


4. 65,2 г/моль. 
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Білет № 10 


 
1. Визначити молярність 50%-ного розчину NaOH (ρ = 1,54 г/мл). 


2. Закон Авогадро. Моль. Молярний об’єм газу. 


3. Хімічна кінетика. Швидкість хімічної реакції. 


4. Ступенчаста дисоціація. 


5. 0,56 л кисню взаємодіють з 1,2 г двовалентного металу. Обчислити 


еквівалентну та молярну масу металу. 


6. У 250 мл розчину міститься 0,4 г NaOH. Визначити pН, якщо α = 90%. 


 
Відповіді:  


1. 19,25 моль/л. 


5. 12 г/моль; 24 г/моль. 


6. 12,56. 
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Білет № 11 
 


1. Властивості води. Діаграма стану води. 


2. Відносна атомна маса. Атомна одиниця маси.  


3. Гетерогенний каталіз. 


4. Визначити об’єм водню, витрачений на відновлення 2,5 г оксиду 


цинку за н.у. 


5. Скільки грамів Fe2(SO4)3 необхідно взяти для приготування 14 л 


0,015 н. розчину. 


6. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами: а) Cu(NO3)2 і K2S; б) HCl і NaCN.  


 


Відповіді:  


1. 0,69 л 


5. 14 г 


6. Cu 2+  + S 2- = CuS ↓  


H+  + CN- = HCN 


 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
 


 
 







 


 138 


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 1 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 


 
 


Білет № 12 
 


1. Способи вираження концентрацій розчинів.  


2. Ланцюгові реакції. 


3. Ступінь і константа дисоціації. 


4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакції гідролізу Na2CO3. 


Визначити pН розчину. 


5. У якому об’ємі 0,4-дефіс молярного розчину Al2(SO4)3  міститься 34,2 


г солі? 


6. При спалюванні 1,534 г шестивалентного металу витрачено 280 мл 


кисню (н.у.). Визначити молярну масу металу. 


 


Відповіді:  


4. CO −2
3  + HOH                HCO −


3  + OH-, pH > 7 


5. 0,25 л. 


6. 184, 08 г/моль. 


 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
 







 


 139 


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 1 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 


 
 


 
Білет № 13 


 
1. Оборотні реакції. 


2. Хлорид металу містить 36% металу і 64% хлору. Визначити 


еквівалентну масу металу. 


3. Обчислити молярну концентрацію 0,6%-ного розчину NaCl, якщо 


густина розчину дорівнює густині води. 


4. Загальні поняття про дисперсні системи. Розчини. 


5. Скласти рівняння гідролізу Bi(NO3)3 і визначити рН середовища. 


6. Теорія електролітичної дисоціації. 


 


Відповіді:  


2. 19,97 г/моль. 


3. 0,1 М. 


5. Bi3+ + HOH               BiOH2+ + H+, pH < 7. 
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Білет № 14 
 


1. При розчиненні у воді 1,6 г металу виділилося 0,898 л водню (н.у.). 


Визначити еквівалентну масу металу. 


2. Визначити молярність розчину Na2S, у 555 мл якого міститься 28 г 


розчиненої речовини.  


3. Скласти рівняння гідролізу Pb(NO3)2 і визначити рН середовища. 


4. Закони Рауля для неелектролітів й електролітів. Изотонічний 


коефіцієнт. 


5. Вплив природи реагуючих речовин на швидкість хімічних реакцій. 


6. Еквівалент. Визначення еквівалентних мас оксидів і солей. 


 


Відповіді:  


1. 19,96 г/моль. 


2. 0,74 М.  


3. Pb2+ + HOH              PbOH+  + H+ + pH < 7. 
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Білет №15 
 
 


1. Для розчинення 16,8 г металу треба 14,7 г Н2SO4. Визначити 


еквівалентну масу металу. 


2. Закон дії мас для гетерогенних реакцій. 


3. Розрахувати моляльність 0,5 М розчину НCl, густина якого дорівнює 


1,1 г/мл. 


4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами: а) HCl і K2Si3;  б) NH4Cl і `Ba(OH)2. 


5. Гомогенна система, фаза, гетерогенна система . 


6. Колоїдні розчини.  


 


Відповіді:  


1. 56 г/моль. 


3. 0,46 моль/кг. 


4. 2H +  + SiO −2
3  = H2SiO3 


NH +
4  + OH- = NH4OH 
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Білет № 16 


 


1. Сульфід арсену містить 38% сірки. Еквівалентна маса сірки дорівнює 


16 г/моль. Обчислити еквівалентну масу і валентність арсену. 


2. Скільки молей MgSO4 необхідно додати до 1800 мл води, щоб 


одержати 10%-ний розчин? 


3. Електролітична теорія дисоціації Арреніуса. 


4. Оборотні реакції. Висновок константи рівноваги. 


5. Закон розведення Оствальда. 


6. Визначити рН 0,004 н. розчину КОН (α =90%). 


 


Відповіді:  


1. 26,1 г/моль; 3. 


2. 1,67 моль. 


6. 11,56. 
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Білет № 17 
 


1. У 278 г розчину міститься 54 г NaI. Яка моляльна концентрація 


розчину ? 


2. Еквівалент, еквівалентна маса. 


3. Гідроліз солей. Константа гідролізу. 


4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами: а) H2SO4 і CH3COOK; б) NaOH і Zn(OH)2  


5. Індикатори. 


6. Обчислити масу 80 молекул Na2SiO3 в г і а.о.м. 
 


Відповіді:  


1. 1,6 моль/кг. 


4. а) 2Н+ + 2СН3СОО- → 2СН3СООН 


б) Zn(OH)2 + 2OH-  →  ZnO −2
2  + 2H2O. 


6. 1,63 ⋅ 10-20 г; 9760 а.о.м. 
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Білет №18 
 


1. Скільки грамів KCl міститься в 200 мл 5%-ного розчину густиною 1,05 


г/мл? 


2. Вплив природи реагуючих речовин на швидкість хімічної реакції . 


3. Закон Авогадро.  Молярний об’єм  газу. 


4. Сульфід двовалентного металу містить 67,1% металу. Визначити 


молярну масу металу. 


5. Теорія електролітичної дисоціації. Ступінь дисоціації електролітів.  


6. У 2 л розчину міститься 7,4 г Ca(OH)2. Обчислити рН, якщо (α =80%). 


 


Відповіді:  


1. 10,5 г. 


5. 65 г/моль. 


6. 11,1. 
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Білет № 19 
 


1. Обчислити нормальну концентрацію 16%-ного розчину AlCl3  


(ρ =1,15 г/мл). 


2. В одному літрі розчину міститься 2,3 г HNO3. Обчислити рН, якщо  


(α =90%). 


3. Закон дії мас для рівноважних процесів. 


4. Моль, молярна маса. 


5. Гідроліз солі, утвореної слабким лугом і слабкою кислотою. 


Визначення рН середовища. 


6. Визначити об’єм 20 еквівалентів водню за н.у. 


 


Відповіді:  


1. 3,23 моль/л. 


2. 2,5. 


6. 224 л. 
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Білет № 20 
 


1. При розчиненні 4,8 г металу виділилося 2,694 л  водню (н.у.). 


Визначити еквівалентну масу металу. 


2. Визначити нормальність розчину Na2SO3, у 250 мл якого міститься 31 


г розчиненої речовини (ρ =1,12 г/мл).  


3. Скласти рівняння гідролізу Al2(SO4)3 і визначити рН середовища. 


4. Закони Рауля для неелектролітів . 


5. Вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість хімічних 


реакцій. 


6. Еквівалент. Визначення еквівалентних мас складних речовин. 


 


Відповіді:  


1. 20 г/моль. 


2. 2,2 моль/л. 


3. Al+3  + HOH             AlOH+2  + H+; pH < 7.  


 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 1 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 


 
 


Білет № 21 
 


1. При розчиненні 0,53 г двовалентного металу виділилося 293 мл водню 


(н.у.). Визначити еквівалентну і молярну масу металу. 


2. Визначити процентну концентрацію розчину солі, у 460 мл якого 


міститься 89 г розчиненої речовини (ρ =1,18 г/мл).  


3. Скласти рівняння гідролізу Zn(NO3)2 і визначити рН середовища. 


4. Ступінчаста дисоціація. Константа дисоціації. 


5. Іонний добуток води. рН і рОН. 


6. Оборотні реакції. Висновок Крівн 


 


Відповіді:  


1. 20 г/моль; 40 г/моль. 


2. 16,4%. 


3. Zn+2  + HOH              ZnOH+1 + H2 ;  pH < 7/ 


 


 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 1 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 22 
 


1. Гідроліз солей. Ступінь і константа гідролізу.  


2. Гетерогенні реакції. Закон дії мас для гетерогенних реакцій. 


3. Відносна атомна і молекулярна маса. Моль, молярна маса. 


4. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, що відбуваються в 


розчині між речовинами: а) (NH4)2SO4 і AgNO3. 


5. У якій масі 0,31 моляльного розчину Ca(NO2)2 міститься 33,2 г солі? 


6. При спалюванні 0,511 г тривалентного металу витрачено 100 мл 


кисню (н.у.). Визначити молярну масу металу. 


 


Відповіді:  


4. 2Ag2 + SO4
2- → Ag2SO4 ↓ 


5. 844,9 г. 


6. 85,8 г/моль. 


 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 1 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 
 


Білет № 23 
 


1. Одна й та ж кількість металу взаємодіє з 0,6 г кисню і з 9,6 г галогену. 


Обчислити еквівалентну масу галогену. 


2. Закон еквівалентів. 


3. У 2 л води розчинили 2,78 кг карбонату калію. Яка процентна 


концентрація розчину? 


4. Гомогенні і гетерогенні  системи. 


5. Принцип Ле-Шателье. 


6. Скільки моль іонів водню міститься в 100 мл розчину, рН якого 


дорівнює 4?  


 


Відповіді:  


1. 128 г/моль.  


2. 58,16%. 


6. 10-5 моль. 


 


 


 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 1 
 


1. Які речовини і в яких кількостях утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі CuSO4, якщо пропустити 
струм силою 4А впродовж двох год. (електрод графітовий)? 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 
           KMnO4 + HCL → KCL + MnCL2 + CL2 + H2O 
           H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 


           MnMn(NO3)2Cu(NO3)2Cu, якщо [Мn(NO3)2] =1,8 моль/л, 
(α = 0,92), [Cu(NO3)2] = 0,0025 моль/л, (α = 0,74). 


4. Метали магній і цинк, що знаходяться в контакті між собою, поміщені в 
агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


5. Окисно-відновні реакції. 
6. Захист від корозії. 


 
 


Відповіді: 
 


1. m(Cu) = 9,55 г; V(O2) = 1,67 л; m (H2SO4) = 14,62 г. 
2. 2KMnO4 + 16HCL → 2KCL + 2MnCL2 + 5CL2 + 8H2O 


3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O. 
3. ЕРС = 1,433 В. 


 
 


 
 
 
 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 2 
 


1. Які речовини, і в яких кількостях утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі NiCl2, якщо пропускати 
струм силою 5А впродовж 12 годин? Вихід за струмом Ni – 100% 
(електрод графітовий). 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O 


PbO2 +MnSO4 + H2SO4 → HMnO4 +PbSO4 + H2O. 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 


ZnZn(NO3)2AuNO3Au, якщо [Zn(NO3)2] = 0,03 моль/л, (α=0,5), 
[AuNO3] =0,002 моль/л, (α=0,75). 


4. Протекторний захист від корозії. 
5. Окиснення, відновлення. 
6. Метали олово і срібло, що знаходяться в контакті між собою, поміщені в 


агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


 
 


Відповіді: 
 


1. m(Ni) = 65,70 г ; V(Cl2) = 25,07 л. 


2. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 


    5PbO2 + 2MnSO4 + 3H2SO4 → 2HMnO4 + 5PbSO4 + 2H2O. 


3. ЕРС = 2,411 В. 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 3 
 


1. Які речовини і в яких кількостях утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі Co(NO3)2, якщо пропустити 
струм силою 4,5 А впродовж 12 год.? Вихід за струмом Co – 100 % 
(електрод графітовий). 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій: 
           FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 
           MnO2 + KCLO3 + KOH → K2MnO4 + KCL + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
CrCrCL3SnCL2Sn, якщо [СrCl3]=0,0085 моль/л, (α=0,76),  
[SnCL2]= 0,78моль/л, (α = 0,85). 


4. Окисник, відновник. 
5. Електрохімічне покриття – анодне. 
6. Метали марганець і платина, що знаходяться в контакті між собою, 


поміщені в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних 
реакцій, що протікають при корозії цих металів в атмосферному 
середовищі. 


 
 


Відповіді: 
 


1. m(CO) = 59,43 г ; V(O2) = 11,28 л ; m (HNO3) = 126,91 г. 
2. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 
    3MnO2 + KCLO3 + 6KOH → 3K2MnO4 + KCL + 3H2O. 
3. ЕРС = 0,659 В. 


 
 
 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 4 
 


1. Які речовини, і в яких кількостях утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі Cr(NO3)3, якщо пропустити 
струм силою 4,5 А впродовж 12 год. ? Вихід за струмом Cr – 100 % 
(електрод графітовий). 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
H3AsO3 + KMnO4 + H2SO4 → H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
HBr + KMnO4 → Br2 + KBr + MnBr2 + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
СuCu(NO3)2AuNO3Au, якщо [Сu(NO3)2] = 2,8 моль/л, (α=0,55),  
[AuNO3] =0,00055 моль/л, (α=0,65). 


4. Електрохімічне покриття – катодне. 
5. Найважливіші окисники. 
6. Метали золото і кадмій, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 


в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m(Cr) = 34,92 г ; V(O2) = 11,28 л ; m (HNO3) = 126,91 г. 
2. 5H3AsO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5H3AsO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O 
    16HBr + 2KMnO4 → 5Br2 + 2KBr + 2MnBr2 + 8H2O. 
3. ЕРС = 1,131 В. 


 


 


 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 5 
 


1. Які речовини і в яких кількостях утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі Pb(NO3)2, якщо пропустити 
100000 Кл? Вихід за струмом Pb – 100 % (електрод графітовий). 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
H2S + CL2 + H2O → H2SO4 + HCL 
NaCrO2 +PbO2 + NaOH → Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
CrCr(NO3)3AgNO3Ag, якщо [Сr(NO3)3] =0,02 моль/л, (α=0,98), 
[AgNO3] =0,02 моль/л, (α=0,92). 


4. Найважливіші відновники. 
5. Катодний захист від корозії. 
6. Метали вісмут і срібло, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 


в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m(Pb) = 107,25 г ; V(O2) = 5,80 л ; m (HNO3) = 65,28 г. 
2. H2S + 4CL2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCL 
    2NaCrO2 + 3PbO2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 3Na2PbO2 + 4H2O. 
3. ЕРС = 1,471 В. 


 


 
 


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 6 
1. Які речовини і в яких кількостях утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі Ni(NO3)2, якщо пропустити 
500000 Кл? Вихід за струмом Ni – 100 % (електрод графітовий). 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
MnO2 + KNO3 + KOH → K2MnO4 + NO + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
ALAL2(SO4)3CuSO4Cu, якщо [AL2(SO4)3] = 0,003 моль/л, (α=0,77), 
[СuSO4] =2,5 моль/л, (α=0,62). 


4. Порядок зрівнювання ОВР. 
5. Лужні акумулятори. 
6. Метали вісмут і олово, що знаходяться в контакті між собою, поміщені в 


агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m(Ni) = 152,07 г ; V(O2) = 29,02 л ; m (HNO3) = 326,42 г. 


2. 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 
    3MnO2 + 2KNO3 + 4KOH → 3K2MnO4 + 2NO + 2H2O. 


3. ЕРС = 2,057 В. 


 


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 7 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину Na3PO4, якщо 
пропустити 450000 Кл? Платиновий електрод. 


2. Теорія гальванічних елементів. 
3. Електроліз. 
4. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  


H2S + HCLO → H2SO4 + HCL 
KJ + KJO3 + H2SO4 → J2 + K2SO4 + H2O 


5. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
FeFeSO4CuSO4Cu, якщо [FeSO4] = 0,2 моль/л, α = 0,8;  
[CuSO4] = 0,1 моль/л, α = 0,9. 


6. Метали залізо і олово, що знаходяться в контакті між собою, поміщені в 
агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


 
 


Відповіді: 
 
1. V(H2) = 52,23 л; V(O2) = 26,11 л ; m (NaOH) = 186,53 г, m(H3PO4) = 


152,33 г. 


4. H2S + 4HCLO → H2SO4 + 4HCL 
   5KJ + KJO3 + 3H2SO4 → 3J2 + 3K2SO4 + 3H2O. 


5. ЕРС = 0,773 В. 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 8 
 
1. Які речовини і в яких кількостях утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі Mg(NO3)2, якщо пропустити 
струм силою 8А впродовж 3 год. (електрод графітовий)? 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 
Au + HNO3 + HCl → AuCl3 + NO + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
MgMgCL2ZnCL2Zn, якщо [MgCL2] = 0,003 моль/л, (α=0,85),  
[ZnCL2] = 1,3моль/л, (α=0,95). 


4. Розчинення металу в концентрованій сірчаній кислоті 
5. Лужні акумулятори 
6. Метали вісмут і нікель, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 


в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів у кислому середовищі. 


 
 


Відповіді: 
 
1. V(H2) = 10,03 л; V(O2) = 5,01 л ; m (Mg(OH)2) = 44,74 г, m(HNO3) = 56,41 


г. 
2. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 
   Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + NO + 2H2O. 
3. ЕРС = 1,679 В. 


 
 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 9 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в при 
електродному просторі при електролізі розчину Pb(NO3)2, якщо 
пропустити струм силою 2 А впродовж 0,5 год.? Вихід за струмом Pb– 
100 % (електрод свинцевий). 


2. Закінчити окислювально-відновні рівняння реакцій:  
Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 


3. Потенціал марганцевого електроду, поміщеного в розчин його солі, 
склав  


–1,1В. Обчислити концентрацію солі, якщо ступінь електролітичної 
дисоціації 0,6. 


4. Метали магній і цинк, що знаходяться в контакті між собою, поміщені в 
агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


5. Захист від корозії. 
6. Метод електронного балансу. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m (Pb) = 3,86 г. 


2. 3Na2SO3 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O 
    4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O. 
3. 3,4⋅10-2 моль/л. 


 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 10 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину Li2SO4, якщо 
пропустити 250000 Кл? Електрод платиновий. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Mg + H2SO4 → MgSO4 + SO2 + H2O 
KJ + KCLO3 + H2SO4 → K2SO4 + J2 + KCL + H2O 
3. При якій концентрації іонів срібла потенціал срібного електрода має 


бути 0,01В. 
4. Метали олово і срібло, що знаходяться в контакті між собою, поміщені в 


агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


5. Окиснення, відновлення. 
6. Взаємодія металів з концентрованою сірчаною кислотою. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m (H2) = 2,59 г; m (LiOH) = 51,8 г; m (O2) = 20,72 г; m (H2SO4) = 126,9 г. 
2. Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O 
    6KJ + KCLO3 + 3H2SO4 → 3K2SO4 + 3J2 + KCL + 3H2O. 
3. [Ag+] = 3,98⋅10-14 моль/л. 
 


 
 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 11 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину BiCl3, якщо 
пропустити струм силою 6 А протягом 20 хв? Електроди графітові. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
CrCL3 + H2O2 + NaOH → Na2CrO4 + NaCL + H2O 
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O 
3. Обчислити концентрацію іонів водню в розчині, у якому потенціал 


водневого  електроду складає –2,01 В. 
4. Метали марганець і платина, що знаходяться в контакті між собою, 


поміщені в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних 
реакцій, що протікають при корозії цих металів в атмосферному 
середовищі. 


5. Електрохімічне покриття – анодне. 
6. Взаємодія активних металів з азотною кислотою. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m (Bi) = 7,8 г; m (Cl2) = 2,65 г. 
2. 2CrCL3 + 3H2O2 + 10NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaCL + 8H2O 
    4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O 
3. [H+] = 8,51⋅10-35моль/л. 


 
 


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 


 
Білет № 12 


 
1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі розчину FeSO4, якщо 
пропустити струм силою 2,5 А протягом 40 хв? Електроди графітові. 
Вихід за струмом Fe - 100 %. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Na2S + Na2SO3 + HCL → NaCL + S + H2O 
FeCL2 + KCLO3 + HCL → FeCL3 + KCL + CL2 + H2O 


3. При якій концентрації міді потенціал мідного електрода дорівнює 0,1В. 
4. Метали золото і кадмій, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 


в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


5. Електрохімічне покриття – катодне . 
6. Окиснення, відновлення. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m (Fe) = 1,74 г; m (O2) = 0,5 г; m (H2SO4) = 3,04 г. 
2. 2Na2S + Na2SO3 + 6HCL → 6NaCL + 3S + 3H2O 
    10FeCL2 + 2KCLO3 + 12HCL → 10FeCL3 + 2KCL + CL2 + 6H2O 
3. [Cu2+] = 10-8моль/л. 


 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 13 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину Cd(NO3)2, якщо 
пропустити струм силою 1 А протягом 10 хв? Електрод золотий. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
K2Cr2O7 + HCl:→ CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 
FeSO4 + HJO3 + H2SO4 → J2 + Fe2(SO4)3 + H2O 


3. Обчислити ЕРС системи і написати електродні реакції срібно-цинкового 
гальванічного елементу, якщо утворюючі його електроди занурені в 
розчини з концентрацією катіона 0,01 моль/л. 


4. Метали вісмут і срібло, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 
в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


5. Найважливіші окисники. 
6. Розрахунок ЕРС. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m (Cd) = 0,35 г; m (O2) = 0,05 г; m (H2SO4) = 0,3 г. 
2.  K2Cr2O7 + 14HCL → 2CrCL3 + 3CL2 + 2KCL + 7H2O 
    10FeSO4 + 2HJO3 + 5H2SO4 → J2 + 5Fe2(SO4)3 + 6H2O 
3.  ЕРС = 1,5 В. 


 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 14 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину Ca(NO3)2, якщо 
пропустити струм силою 10 А протягом 1 год.? Електроди графітові. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
AsH3 + O2 → As2O3 + H2O 
CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O 


3. При якій концентрації катіонів свинцю ЕРС гальванічного елемента 
Pb|Pb2+||H+|H2 ,має дорівнювати нулю. Чи можлива така концентрація? 


4. Два метали вісмут і олово, що знаходяться в контакті між собою, 
поміщені в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних 
реакцій, що протікають при корозії цих металів в атмосферному 
середовищі. 


5. Катодний захист від корозії. 
6. Окисно-відновні реакції. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m (H2) = 0,37 г; m (Ca(OH)2) = 13,8 г; m (O2) = 2,96 г; m (HNO3) = 23,3 г. 
2. 2AsH3 + 3O2 → As2O3 + 3H2O 
    CuS + 10HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + 8NO2 + 4H2O 
3. [Pb2+] = 19953 моль/л (неможлива). 


 
 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 15 
 


1. Реакції самоокиснення – самовідновлення. 
2. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі розчину K2S, якщо 
пропустити 250000 Кл? Електроди графітові. 


3. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
KMnO4 + MnCL2 + KOH → MnO2 + KCL + H2O  
Cu2O + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + H2O 


4. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
ZnZnCL2FeCL2Fe, якщо [ZnCL2] =0,01моль/л, α =0,8;  
[FeCL2] =0,001моль/л, α =0,7. 


5. Метали вісмут і срібло, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 
в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів в атмосферному середовищі. 


6. Протекторний захист від корозії. 
 


 
Відповіді: 
 
2. m (H2) = 2,59 г; m (КOH) = 145,1 г; m (S) = 41,4 г. 


3. 2KMnO4 + 3MnCL2 + 4KOH → 5MnO2 + 6KCL + 2H2O 
    3Cu2O + 14HNO3 → 2NO + 6Cu(NO3)2 + 7H2O 
 
4. ЕРС = 0,29 В. 


 
 
 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 







 


 165 


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 16 
 
1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі розчину Hg(NO3)2, якщо 
пропустити струм силою 1 А протягом 3 годин? Платиновий електрод. 


2. Лужні акумулятори  
3. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  


FeSO4 + HJO3 + H2SO4 → J2 + Fe2(SO4)3 + H2O 
H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + S + H2O 


4. Скласти схему роботи гальванічного елемента і розрахувати його ЕРС. 
NiNiSO4H2SO4H2(Pt), якщо [NiSO4] =0,012 моль/л, α =0,8;  
[H2SO4] =1 моль/л, α =0,5. 


5. Метали вісмут і нікель, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 
в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів у кислому середовищі. 


6. Метод електронного балансу. 
 
 


Відповіді: 
 
1. m (Hg) = 11,53 г; m (O2) = 0,88 г; m (HNO3) = 6,93 г. 


3. 10FeSO4 + 2HJO3 + 5H2SO4 → J2 + 5Fe2(SO4)3 + 6H2O 
    3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3S + 7H2O 


4. ЕРС = 0,29В. 


 
 


 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 17 
1. Взаємодія металів з кислотами. 
2. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі розчину KNO3, якщо 
пропустити 200000 Кл? Графітовий електрод. 


3. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O 
FeSO4 + HNO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O 


4. Скласти схему роботи гальванічного елемента і розрахувати його ЕРС. 
NiNiSO4FeSO4Fe, якщо [NiSO4] =0,007 моль/л, α =1;  
[FeSO4] =1 моль/л, α =0,8. 


5. Метали кобальт і платина, що знаходяться в контакті між собою, 
поміщені в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних 
реакцій, що протікають при корозії цих металів в атмосферному 
середовищі. 


6. Формула Нернста. 
 
 


Відповіді: 
 
2. m (H2) = 2,07 г; m (КOH) = 116,06 г; m (O2) = 16,58 г; m (HNO3) = 130,56 


г. 
3. Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 + 3KNO2 + 2H2O 
    6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O 
4. ЕРС = 0,038 В. 
 


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 


 
Білет № 18 


 
1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі розчину NiCl2, якщо 
пропустити струм силою 7 А протягом 2 год.? Графітовий електрод. 
Вихід за струмом Ni – 100%. 


2. Галузь застосування електролізу 
3. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  


KJO3 + KJ + H2SO4 → J2 + K2SO4 + H2O 
Ni + H2SO4 → NiSO4 + SO2 + H2O 


4. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
SnSn(NO3)2AgNO3Ag, якщо [Sn(NO3)2] =1 моль/л, α =0,3;  
[AgNO3] =0,1 моль/л, α =0,25. 


5. Метали алюміній і залізо, що знаходяться в контакті між собою, 
поміщені в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних 
реакцій, що протікають при корозії цих металів у кислому середовищі. 


6. Найважливіші окисники. 
 
 


Відповіді: 
 
1. m (Ni) = 15,40 г; m (Cl2) = 18,54 г. 


3. KJO3 + 5KJ + 3H2SO4 → 3J2 + 3K2SO4 +3H2O 
    Ni + 2H2SO4 → NiSO4 + SO2 + 2H2O 
4. ЕРС = 0,89 В. 


 


 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 


 
Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 19 
 


1. Як зміниться маса аноду при електролізі розчину Cu(NO3)2, якщо 
пропустити 450000 Кл? Мідні електроди. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O 
C + HNO3 → CO2 + NO + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
AgAgNO3Mg(NO3)2Mg, якщо [AgNO3] =0,01моль/л, α =0,9;  
[Mg(NO3)2] =0,04 моль/л, α =0,95. 


4. Метали кадмій і залізо, що знаходяться в контакті між собою, поміщені 
в агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів у кислому середовищі. 


5. Класифікація корозії за механізмом. 
6. Кислотні акумулятори. 


 
 


Відповіді: 
 
1. Маса аноду зменшиться на 149,2 г. 
2. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 
    3C + 4HNO3 → 3CO2 + 4NO + 2H2O 
3. ЕРС = 3,08 В. 


 
 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 


 
Білет № 20 


 
1. Електрохімічна корозія металів у різних середовищах. 
2. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 


приелектродному просторі при електролізі розчину Cr2(SO4)3, якщо 
пропустити струм силою 3 А протягом 2,5 годин?  Графітовий електрод. 


3. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
As + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO 
H2S + HNO3 → S + NO + H2O 


5. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
ZnZnSO4NiSO4Ni, якщо [ZnSO4] =5 моль/л, α =0,3;  
[NiSO4] =0,02 моль/л, α =1. 


6. Метали мідь і срібло, що знаходяться в контакті між собою, поміщені в 
агресивне середовище. Складіть рівняння електродних реакцій, що 
протікають при корозії цих металів у кислому середовищі. 


7. Розчинення металу в концентрованій сірчаній кислоті. 
 
 


Відповіді: 
 
2. m (Cr) = 4,85 г; m (O2) = 2,24 г; m (H2SO4) = 13,71 г. 
3. 3As + 5HNO3 + 2H2O → 3H3AsO4 + 5NO 
    3H2S + 2HNO3 → 3S + 2NO +4 H2O 
4. ЕРС = 0,46 В. 


 


 
 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 21 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину Na3PO4, якщо 
пропустити 450000 Кл? Платиновий електрод. 


2. Теорія гальванічних елементів. 
3. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  


H2S + HCLO → H2SO4 + HCL 
KJ + KJO3 + H2SO4 → J2 + K2SO4 + H2O 


4. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
FeFeSO4CuSO4Cu, якщо [FeSO4] =0,2моль/л, α =0,8;  
[CuSO4] =0,1моль/л, α =0,9. 


5. Одну залізну пластинку покрили оловом, а іншу свинцем. У якому 
випадку залізо в кислому середовищі буде кородувати швидше при 
ушкодженні покрить Складіть рівняння анодного і катодного процесів. 
назвіть продукти корозії. 


6. Електроліз розчину з розчинним анодом. 
 
 


Відповіді: 
 
1. m (H2) = 4,7 г; m (NaOH) = 186,5 г; m (O2) = 37,38 г; m (H3PO4) = 152,3 г. 
3. H2S + 4HCLO → H2SO4 + 4HCL 
 5KJ + KJO3 + 3H2SO4 → 3J2 + 3K2SO4 +3H2O 
4. ЕРС = 0,77 В. 


 
 
 


Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
Рецензовано науково-методичною радою НГУ. 
Затверджено першим проректором НГУ. 
 


Завідувач кафедри хімії    (П. О. Єгоров) 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 22 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину MgSO4, якщо 
пропустити струм силою 2,5 А протягом 2 год.? Електрод графітовий 


2. Закон Фарадея 
3. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  


Ca + H2SO4 → CaSO4 + H2S + H2O 
K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH 


4. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
CdCdSO4CuSO4Cu, якщо [CdSO4] = 0,5 моль/л, α = 0,5;  
[CuSO4] = 0,2 моль/л, α = 0,8. 


5. Який метал може служити хімічним проектором при захисті заліза у 
вологому повітрі? Складіть рівняння анодного та катодного процесів.  


6. Хімічна корозія. 
 
 


Відповіді: 
 
1. m (H2) = 0,19 г; m (Mg(OH)2) = 5,41 г; m (O2) = 1,49 г; m (H2SO4) = 9,14 


г. 
3. 4Ca + 5H2SO4 → 4CaSO4 + H2S + 4H2O 
    3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH 
4. ЕРС = 0,73 В. 


 
 


 


 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 23 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину CuSO4, якщо 
пропустити 200000 Кл? Графітові електроди. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Cr(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 → H2Cr2O7 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + H2O 
SnCl2 + K2Cr2O7 + HCl → SnCl4 + KCl + CrCl3 + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
PbPb(NO3)2Al(NO3)3Al, якщо [Pb(NO3)2] = 0,02 моль/л, α = 0,9;  
[Al(NO3)3] = 0,01 моль/л, α = 0,8. 


4. У контакті з яким з металів –міддю чи алюмінієм – буде кородувати 
залізо у вологому повітрі. Складіть рівняння анодного і катодного 
процесів. 


5. Електроліз розчину з нерозчинним анодом. 
6. Хімічні джерела струму. 
 


 
Відповіді: 
 
1. m (Cu) = 66,32 г; m (O2) = 16,58 г; m (H2SO4) = 101,55 г. 
2. 2Cr(NO3)2 + 3NaBiO3 + 6HNO3 → H2Cr2O7 + 3Bi(NO3)3 + 3NaNO3 + 


2H2O 
    3SnCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 3SnCl4 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O 
3. ЕРС = 1,50 В. 


4. Залізо буде кородувати у контакті з міддю. 


 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Модульна контрольна робота № 2 
 
Дисципліна – 15Ф Хімія  Напрям підготовки – 8.090306 «Буріння» 
 


Білет № 24 
 


1. Які речовини і в якій кількості утворяться на електродах і в 
приелектродному просторі при електролізі розчину FeCl3, якщо 
пропустити 450000 Кл? Електрод платиновий. Вихід за струмом заліза – 
100 %. 


2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:  
Na2S + Na2SO3 + HCl → NaCl + S + H2O 
Co + HNO3 → Co(NO3)2 + N2 + H2O 


3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС. 
ZnZnCL2CdCL2Cd, якщо [ZnCL2] =1 моль/л, α =0,5; 
[CdCL2] = 0,0001 моль/л, α =1. 


4. Який метал може служити хімічним протектором при захисті заліза від 
корозії у вологому повітрі? Складіть рівняння анодного і катодного 
процесів. 


5. Електрохімічна корозія. 
6. Вихід за струмом. 


 
 


Відповіді: 
 
1. m (Fe) = 87,05 г; m (Cl2) = 165,54 г;  
2. 2Na2S + Na2SO3 + 6HCl → 6NaCl + 3S + 3H2O 
    5Co + 12HNO3 → 5Co(NO3)2 + N2 + 6H2O 
3. ЕРС = 0,25 В. 


 
 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри хімії НГУ, протокол № 6 від 6. 02. 2012р. 
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		1. Галузь використання

		2. Нормативні посилання

		2.1. Закон України «Про освіту».

		2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

		3. Скорочення

		4. Основні терміни та визначення

		5. Базові дисципліни



		4Г Філософія

		7. Зміст дисципліни  та розподіл часу за видами занять

		9. Форма підсумкового контролю



		Лекції

		ВСТУП

		Хімія  як  розділ  природознавства

		Технічний  прогрес  і  екологічні  проблеми

		Зміна властивостей хімічних елементів та їх сполук

		Хімічна рівновага в гомогенних системах. Константа хімічної рівноваги та її зв’язок з термодинамічними функціями

		Залежність властивостей неметалів та їх сполук від положення в періодичній системі Д. І. Менделєєва

		Форми перебування неметалів у природі, основні  методи їх одержування та застосування

		Вуглець. Види палива. Природний газ. Оксиди вуглецю. Вугільна кислота та її солі

		Кремній, його наівпровідникові властивості. Силікати. Скло та скломатеріали. Ситали. Фторсилікати та їх застосування

		Роль хіімї в розв’язанні екологічних проблем

		Методи маловідходної технології. Методи замкненого водообігу

		ПА







		ПА

		Форма підсумкового контролю - екзамен.

		10. Відповідальність за якість викладання

		Відповідальність за якість викладання  несе завідувач кафедри.

		11. Рекомендована література

		Критерії оцінки комплексних контрольних робіт

		Р Е Ц Е H 3 І Я

		Комплект квитків складений
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		Голова методичної комісії

		Секретар, доцент      Ю.Л. кузін
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		2. 10FeSOR4 R+ 2KMnOR4R + 8HR2RSOR4R ( 5FeR2R(SOR4R)R3R + KR2RSOR4R + 2MnSOR4R + 8HR2RO

		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 4



		2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:

		3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС.

		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 5



		2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:

		3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС.

		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 6



		2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:

		3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС.

		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 7



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 8



		2. Закінчити окисно-відновні рівняння реакцій:

		3. Скласти схему роботи гальванічного елементу і розрахувати його ЕРС.

		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 9



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 10



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 11



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 12



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 13



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 14



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 15



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 16



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 17



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 18



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 19



		5. Класифікація корозії за механізмом.

		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 20



		1. Електрохімічна корозія металів у різних середовищах.

		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 21



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 22



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 23



		Модульна контрольна робота № 2

		Білет № 24

		Відповіді:







