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ПЕРЕДМОВА 
 

І  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО 
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 

 
 
2  ВВЕДЕНО  
вперше 

 
 

3  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 
здійснюють викладання вибіркової дисципліни «Транспорт при 
геологорозвідувальних роботах» 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 
Вища математика 
Фізика 
Теоретична механіка 
Теорія машин і механізмів та деталі машин 
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Нарисна геометрія та інженерна графіка 
Теорія машин і механізмів та деталі машин 
Основи гірничого виробництва 
Основи екології 
Безпека життєдіяльності 
Основи охорони праці 

 
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; 
Горизонтально-направлене буріння; 
Буріння технічних свердловин. 
 

6. Обсяг дисципліни 
 

Загальний обсяг – 3 кредити ECTS  
Лекції – 24 академічні години. 
Лабораторні заняття – 12 академічних годин 
Самостійна робота –  66 академічні години 
 

7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 

№ 
Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 

Змістові модулі 

1 Передмова 
Визначати роль транспорту при 
геологорозвідувальних роботах 
Розподіляти транспорт, який застосовується 
при розвідці родовищ 
Застосовувати залізничний транспорт 
Проектувати земляне полотно ВЗД  
Застосовувати рудничні локомотиви, 
вантажні вагонетки 
Перевозити людей рудничним транспортом 
2. Використовувати автомобільний та 
гусеничний транспорт 
Використовувати човни на повітряній 
подушці 
Застосувувати наземних транспортних 
засобів на повітряній подушці 
3. Проектувати автотракторні шляхи 
3.1. Будувати тимчасові дороги 
Проектовати дороги 
Видвигати вимоги до дорожних покриттів 
Характеризувати конструктивні шари 

Лекції 
Передмова 
Роль транспорту у народному господарстві 
Значенні транспорту при 
геологорозвідувальних роботах 
Види транспорту, який застосовується при 
розвідці родовищ 
Залізничний транспорт 
Земляне полотно ВЗД (вузькоколійної залізної 
дороги) 
Особливості обладнання тимчасових ВЗД 
Типи рудничних локомотивів 
Типи вантажних вагонеток 
Перевезення людей рудничним транспортом 
2. Автомобільний та гусеничний транспорт 
Аеросани 
Призначення гусеничних тягачів 
Мотонарти 
Човни на повітряній подушці 
Застосування наземних транспортних засобів на 
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№ 
Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 

Змістові модулі 

дорожнього покриття повітряній подушці 
Причини травматизму при транспортних та 
вантажно-розвантажувальних операціях 
3. Автотракторні шляхи 
Основні типи грунтів території СНД 
Можливість проїзду грунтових доріг  
Склад грунтів 
3.1. Будівництво тимчасових доріг 
Проектовання дороги 
Вимоги до дорожніх покриттів 
Характеристика конструктивних шарів 
дорожнього покриття 
Дорожні покриття  
Профілі дорожніх покриттів 

2 Проектувати автотракторні дороги районів 
холодного клімату, в горах, на засолених 
грунтах, в пісках і на такирах 
Наводити переправи через водні перепони без 
штучних споруд 
Проектувати мости, водопропускні споруди 
Використовувати річковий, повітряний 
транспорт 
Проектувати тимчасові аеродроми та 
вертодроми, підвісні канатні дороги 
Організовувати та механізовувати вантажно-
розвантажувальні роботи 
Навантажувати навалочні вантажи, 
крупногабаритні  та довгомірні вантажів 
Проводити вантажно-розвантажувальні  
роботи дрібних вантажів 
Проектувати склади та вантажні майданчики 
Використовувати транспорт за вимогами 
охорони навколишнього середовища 

3.2. Автотракторні дороги районів холодного 
клімату 
3.3. Дороги в горах 
3.4. Дороги на засолених грунтах 
3.5. Дороги в пісках і на такирах 
3.6. Переправи через водні перепони без 
штучних споруд 
3.7. Мости 
3.8. Водопропускні споруди 
4. Річковий транспорт 
5. Повітряний транспорт 
5.1. Тимчасові аеродроми 
5.2. Тимчасові вертодроми 
6. Підвісні канатні дороги 
7. Організація т механізація вантажно-
розвантажувальних робіт 
7.1. Навантаження навалочних вантажів 
7.2. Навантаження крупногабаритних  та 
довгомірних вантажів 
7.3. Вантажно-розвантажувальні  роботи 
дрібних вантажів 
7.4. Склади та вантажні майданчики 
7.5. Техніка безпеки при вантажно-
розвантажувальних роботах 
8. Транспорт і охорона навколишнього  
середовища 

3 Визначати характеристики грунтів, які 
використовуються для земляного полотна 
доріг 
Розраховувати  продуктивності 
шляхобудівних машин  
Вибірати конструкції та визначати параметри 
тимчасових доріг на болотах 
Вибірати автотранспортна траси в горах і 
визначати параметри доріг 
Конструювати і розраховувати мости 
Вибірати та розраховувати витрати ГСМ для 
автомобілів та тракторів 
Вивчати конструкції та розраховувати 
гідротехнічних споруд 

Лабораторні заняття 
1. Визначення характеристик грунтів, які 
використовуються для земляного полотна доріг 
2. Розрахунок  продуктивності шляхобудівних 
машин  
3. Вибір конструкцій та визначення параметрів 
тимчасових доріг на болотах 
4. Вибір автотранспортних трас в горах і 
визначення параметрів доріг 
5. Конструкції і розрахунок мостів 
6. Вибір та розрахунок витрат ГСМ для 
автомобілів та тракторів 
7. Вивчення конструкцій та розрахунок 
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№ 
Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 

Змістові модулі 

Розраховувати вантажопідйомність 
вертольотів 
Розраховувати підвісні канатні дороги 
Вибірати та розраховувати транспортні 
зв'язки 

гідротехнічних споруд 
8. Розрахунок вантажопідйомності вертольотів 
9. Розрахунок підвісних канатних доріг 
10. Вибір та розрахунок транспортних зв'язків 

 
8. Індивідуальне завдання 

До екзамену допускаються студенти, які виконали лабораторні роботи. 
Виконання лабораторних робіт здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій 13.4. 

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 - 13.4. 

 
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 
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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. Транспорт при геологоразведочных работах: Учебное пособие/ 

П.П.Вырвинский. – К.: УМК ВО, 1988, 190 с. 
2. Краткий автомобильный справочник. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Транспорт, 1984. 
3. Сборник отраслевых укрупненных сметных норм на собственный 

транспорт. – М.: Недра, 1984. 
4. Інструкція  до лабораторних робіт по дисципліні "Транспорт при 

геологорозвідувальних роботах" для студентів спеціальності 7090306/ 
Укладачі П.П.Вирвінський, Ю.Л.Кузін, - Дніпропетровськ, НГАУ, 2000 р. 

 
14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 

забезпечення 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 

забезпечення несе завідувач кафедри. 
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