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УДК 622.26 (071) 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з но-

рмативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготов-

ки «Технологія гірничого виробництва» для студентів заочної форми навчан-
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ВСТУП 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів 

з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підго-

товки «Технологія гірничого виробництва» для студентів напряму підготовки 

6.050502 «Інженерна механіка» розроблені на підставі навчального плану да-

ного напряму підготовки (варіативна частина навчального плану 

«Комп’ютерні енергомеханічні системи») та робочої програми дисципліни. 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих на-

вчальних закладах та з Галузевим стандартом вищої освіти України самос-

тійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріа-

лом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламен-

тується навчальним планом і складає 63 години у 6-му семестрі і 32 години – 
у 7-му семестрі. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого 

навчального закладу, навчальних кабінетах, лабораторіях, а також в домаш-

ніх умовах. 

Методичні рекомендації можуть бути використані у самостійній роботі 

також студентами денної форми навчання. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Навчальна дисципліна «Технологія гірничого виробництва» займає одне 

з основних місць в загальному плані підготовки гірничого інженера і відно-

ситься до нормативних навчальних дисциплін з циклу професійної та прак-

тичної підготовки студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна меха-

ніка». Вивчення курсу закінчується виконанням курсового проекту. 

Мета викладання дисципліни — дати студентам загальне уявлення про 

промислове підприємство з розробки вугільних пластів підземним способом, 

навчити їх технічно грамотно оцінювати конкретні гірничо-геологічні та гір-

ничотехнічні умови стосовно до експлуатації шахти, розвинути навики твор-

чого використовування передових досягнень в подальшій своїй практичній 

діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: термінологі-
чне і змістовне значення всіх гірничих понять та визначень, вміти визначати 

запаси шахти і її виробничу потужність, обирати спосіб розкриття, підготов-

ки шахтного поля, систему розробки вугільних пластів, технології ведення 

очисних робіт, визначати навантаження на очисний вибій та показники орга-

нізації праці в очисному вибої.  

Методична спрямованість дисципліни передбачає виклад її змісту за 

принципом «від простого до складного», закріплення теоретичних знань на 

практичних і лабораторних заняттях, а також в процесі виконання курсового 

проекту. Практичні заняття і курсове проектування повинні виконуватися із 

застосуванням ЕОМ. 

Реалізація програми даної дисципліни для студентів, що навчаються без 
відриву від виробництва, повинна здійснюватися на основі прослуховування 

ними лекцій з основних проблемних питань та додаткового самостійного 

опрацьовування окремих питань згідно із наведеною програмою курсу. 
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2. ПРОГРАМА КУРСУ
*
 

Дисципліна «Технологія гірничого виробництва» викладається у 6-7 се-

местрах і передбачає виконання у 6 семестрі індивідуального завдання і у 7-

му семестрі – курсового проекту. 

Основну частину навчального матеріалу дисципліни студенти вивчають 

самостійно, отримавши попередньо установчий матеріал стосовно ключових 

питань курсу під час сесії на початку семестру. У наведеній нижче програмі 

курсу подані посилання на основні підручники. Бажано також звернути увагу 

на додаткові літературні джерела, перелічені у розділі 6. 

Окрім питань для самоконтролю, що наведені нижче, рекомендується 

також опрацювати питання для самоконтролю, подані у підручниках. 

2.1. Вступ 

 Зміст курсу, його задачі і зв'язок з суміжними дисциплінами. Загаль-

ні питання технології видобутку вугілля. Елементи залягання вугільних плас-

тів. Технологічні властивості порід і масивів. Гірничо-геологічні умови вугі-

льних родовищ України. Охорона надр і навколишнього середовища при роз-

робці вугільних родовищ. 

 [1, стор. 8—16, 274—275; 2, стор. 3—21]. 

 Питання для самоконтролю: 

1. Перелічить основні елементи залягання вугільних пластів. Дайте їм ви-

значення. 
2. Які основні технологічні характеристики гірських порід застосовуються 

у гірничій справі? 

3. Які основні технологічні характеристики вугільних пластів застосову-

ються у гірничій справі? 

4. Дайте стислу характеристику умов залягання вугільних пластів у Доне-

цькому, Львівсько-Волинському, Дніпровському басейнах. 

5. У чому проявляється шкідливий вплив розробки вугільних родовищ на на-

вколишнє середовище? 

6. Назвіть основні заходи щодо зниження шкідливого впливу розробки вугі-

льних родовищ на навколишнє середовище. 

2.2. Поняття про шахту, шахтне поле та його запаси 

 Загальні відомості. Типи шахт. Шахтне поле. Запаси і втрати вугілля 

в шахтному полі. Підрахунок запасів. Виробнича потужність шахти, іі визна-

чення. Розрахунок терміну існування шахти. Основні гірничі виробки та їх 

визначення. 

 [1, стор. 21 - 34; 2, стор. 21—25; 3, стор. 32-37]. 

                                                        
*
 ( - зміст теми,  - рекомендована література). 

 



7 

 

 Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення понять «шахта», «шахтне поле». 

2. Назвіть типи шахт і дайте їх визначення. 

3. Чим відрізняється об’єднана шахта від шахтоуправління? 

4. Назвіть основні параметри шахти, що її характеризують. 

5. Як встановлюються межи шахтного поля? Дайте їх назви. 

6. Від яких факторів залежить форма шахтного поля? 

7. Як поділяються запаси вугілля у шахтному полі за їхнім промисловим зна-

ченням? 

8. Як поділяються запаси вугілля у шахтному полі за мірою розвіданості? 

9. Як поділяються запаси вугілля у шахтному полі за ступенем підготовле-
ності до видобування? 

10. Чим відрізняються промислові запаси від балансових? 

11. Перелічить види втрат вугілля у шахтному полі і назвіть їх примірні 

значення. 

12. У чому різниця понять «проектна» і «виробнича» потужність шахти? 

13. Як впливає виробнича потужність шахти на собівартість 1 т вугілля? 

14. Які етапи містить повний термін служби шахти? 

15. Перелічить та дайте визначення вертикальним гірничим виробкам. 

16. Перелічить та дайте визначення горизонтальним гірничим виробкам. 

17. Перелічить та дайте визначення похилим гірничим виробкам. 

2.3. Розкриття шахтних полів 

 Вимоги до способів розкриття шахтного поля. Фактори, що вплива-

ють на вибір способу розкриття. Класифікація способів розкриття шахтних 

полів. Одногоризонтне та багатогоризонтне розкриття. Розкриття шахтних 

полів вертикальними стволами. Розкриття похилими стволами. Комбіноване 

розкриття. Приствольні двори. 

 [1, стор. 39—87, 94-102, 123-147; 2, стор. 60-61, 61-62, 63-66, 67-68, 

68-73]. 

 Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення понять «спосіб розкриття шахтного поля» та «схема 

розкриття шахтного поля». 

2. Як поділяються розкривні виробки за їх призначенням? Дайте визначення 

і назвіть їх. 

3. Які вимоги надаються до способу розкриття шахтного поля? 

4. Назвіть фактори, що впливають на вибір способу розкриття шахтного 

поля та поясніть, як конкретно вони впливають? 

5. Наведіть класифікацію способів розкриття шахтних полів. 

6. Викладіть сутність розкриття окремого пласта похилими стволами. 

7. Скільки похилих стволів може бути у шахтному полі? Назвіть їх функції 

і обладнання. 
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8. Поясніть, чому розкриття похилими стволами застосовується здебіль-

шого при поверховій підготовці шахтного поля? 

9. Які переваги і недоліки розкриття шахтного поля вертикальними ство-

лами? 

10. Які функції і обладнання вертикальних стволів на сучасних шахтах? 

11. Чому головний ствол, як правило, використовується в якості вентиля-

ційного, а не повітроподавального? 

12. Викласти сутність одногоризонтного розкриття вертикальними ство-

лами, вкажіть його переваги, недоліки і область застосування. 

13. Викласти сутність багатогоризонтного розкриття вертикальними 

стволами, вкажіть його переваги, недоліки і область застосування. 
14. У чому складаються особливості розкриття шахтного поля при пого-

ризонтній підготовці? 

15. У чому полягає сутність блокового розкриття шахтного поля? Чим ви-

кликається необхідність його застосування для глибоких шахт? 

16. Які способи розкриття шахтного поля називаються комбінованими? 

17. Чим зумовлюється застосування комбінованих способів розкриття? 

18. Зобразити графічно приклади комбінованих способів розкриття і дати 

їм оцінку. 

19. Перелічить основні вимоги, що подаються до приствольних дворів. 

20. Як класифікуються приствольні двори? 

21. У чому принципова відзнака приствольних дворів з потоковим і непото-
ковим рухом составів? 

22. Як впливає схема розкриття шахтного поля на вибір схеми пристволь-

ного двору? 

23. Назвіть основні камери приствольного двору і вкажіть їх призначення. 

2.4. Підготовка шахтних полів 

 Розподіл шахтного поля на частини. Вимоги, що подаються до спо-

собів підготовки. Фактори, що впливають на вибір способу підготовки. Кла-

сифікація способів підготовки шахтних полів.  
2.4.1. Поверховий спосіб підготовки. Сутність способу. Порядок 

відробки поверхів в шахтному полі. Проведення виробок для підготовки 

шахтного поля, їх кількість та розташування відносно пласта. Провітрювання 

виробок в бремсберговій та похиловій частинах, транспорт вугілля від вибою 

до ствола. Переваги способу. Недоліки. Умови застосування. Поверхова 

підготовка на крутих пластах. 

2.4.2. Панельний спосіб підготовки.  Сутність способу. Розподіл 

шахтного поля на панелі, а панелі – на яруси. Проведення виробок для 

підготовки панелей, їх кількість та розташування відносно пласта. Порядок 

відробки ярусів в панелі. Порядок відробки панелей в шахтному полі. 

Провітрювання виробок та транспорт вугілля в межах панелі. Переваги. 
Недоліки. Умови застосування. 
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2.4.3. Погоризонтний спосіб підготовки. Сутність способу. Розподіл 

шахтного поля на горизонти, виїмкові ступені та смуги. Порядок відробки 

смуг в бремсберговій та похиловій частинах шахтного поля. Провітрювання у 

межах поля. Транспорт вугілля від вибою до ствола. Переваги, недоліки, 

умови застосування 

2.4.4. Комбінована підготовка шахтного поля. 

 [1, стор. 158-188; 2, стор. 74—85]. 

 Питання для самоконтролю: 

1. На які частини поділяється шахтне поле за падінням і за простяганням? 

Дайте їх визначення і наведіть графічне зображення. 

2. Чим відрізняється панель від блоку? 
3. Що називається підготовкою шахтного поля? 

4. Які виробки відносяться до підготовчих? 

5. Які вимоги подаються до способів підготовки шахтного поля? 

6. Які чинники впливають на вибір способу підготовки? 

7. Що покладено в основу класифікації способів підготовки? 

8. Назвіть основні способи підготовки шахтних полів. 

9. Назвіть область застосування окремих способів підготовки. 

10. Дайте визначення понять «пластова..», «польова…» і «групова підгото-

вка пластів». 

11. Викладіть сутність способів підготовки шахтного поля: поверхового, 

панельного, погоризонтного, головними штреками. Дайте графічне зо-
браження. 

12. В якій послідовності здійснюється відробка поверхів у шахтному полі за 

лінією падіння пласта і поверху за лінією простягання? 

13. Дайте порівняльну оцінку способам підготовки шахтного поля. 

14. Чому на крутому падінні не застосовується панельна підготовка? 

15. Чим відрізняється погоризонтна підготовка від підготовки головними 

штреками? 

16. У яких випадках застосовується комбінована підготовка шахтного по-

ля? 

2.5. Системи розробки пластових родовищ 

 Загальні відомості. Вимоги до систем розробки. Фактори, що впли-

вають на вибір системи розробки. Класифікація систем розробки.  

2.5.1. Суцільні системи розробки. Переваги. Недоліки. Умови 

використання. 

2.5.2. Стовпові системи розробки. Переваги. Недоліки. Умови 

застосування. 

2.5.3. Комбіновані системи розробки. Переваги. Недоліки. Умови 

застосування. 

2.5.4. Системи розробки потужних пластів. Щитова система розробки 
потужних крутих пластів. Поділення потужного пласта на шари та розробка 
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його похилими шарами. 

 [1, ч.2 стор. 6-16, 16-17, 49-51, 73-76, 87-92, 100-117; 2, стор. 112-

130]. 

 Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення терміну «система розробки». 

2. Які вимоги подаються до вибору раціональної системи розробки? 

3. Який основний признак прийнято в класифікації систем розробки? Пере-

лічити класи систем розробки. 

4. Викласти сутність суцільних систем розробки і назвати їхні відокремлю-

вальні признаки. 

5. Перелічити різновиди суцільної системи розробки і дати їх графічну ін-
терпретацію. 

6. Який спосіб охорони вентиляційних штреків  при суцільній системі розро-

бки застосовується найчастіше на практиці і чому? 

7. Перелічити умови, в яких при суцільній системі розробки виробки слід 

проводити по пустих породах. Вказати параметри їхнього розташування 

відносно пласта і виробленого простору. 

8. Які способи охорони пластових транспортних виробок застосовуються 

при суцільній системі розробки крутих пластів? 

9. Які способи охорони пластових вентиляційних виробок застосовуються 

при суцільній системі розробки крутих пластів? 

10. Перелічити умови, за яких допускається послідовне провітрювання лав. 

2.6. Підготовчі роботи 

 Форми поперечного перетину виробок, матеріали та конструкція крі-

плення. Способи руйнування гірничого масиву. Проведення горизонтальних 

виробок у міцних однорідних породах (БВР). Проведення горизонтальних 

виробок у м’яких однорідних породах (комбайном). Проведення виробок у 

різнорідних породах. Особливості проведення вертикальних і похилих виро-

бок.  

 [2, стор. 29-54; 3, стор. 76-79, 80-137, 114—119, 139—137, 143—146, 
163—166, 174—185]. 

 Питання для самоконтролю: 

1. Які фактори впливають на вибір форми поперечного перетину виробки? 

2. Які параметри використовуються при визначенні розмірів поперечного 

перетину виробки? 

3. Які фактори впливають на вибір способів і технологічних схем проведен-

ня виробок? 

4. Які існують вимоги до гірничого кріплення? 

5. Наведіть класифікацію гірничого кріплення. 

6. Які матеріали і для яких видів гірничого кріплення використовуються і в 

яких умовах? 
7. Коли доцільно і допустимо використання гірничого кріплення? 
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8. Які конструкції металевого кріплення використовуються при кріпленні 

гірничих виробок? 

9. За рахунок яких конструктивних особливостей досягається податли-

вість аркового кріплення АП (КМП-А)? 

10. Для кріплення яких виробок використовують бетонне та кам’яне кріп-

лення? 

11. Які конструкції і різновиди кам’яного і бетонного кріплення існують? 

12. Принцип дії анкерного (штангового) кріплення. 

13. Що таке змішане або комбіноване кріплення і в яких умовах воно вико-

ристовується? 

14. Назвіть основні параметри буропідривних робіт. 
15. Назвіть і покажіть на ескізах часто вживані типи врубів, охарактери-

зуйте їх. 

16. Назвіть засоби механізації буріння шпурів при проведенні виробок і 

вкажіть області їх застосування. 

17. Які засоби вантаження гірської маси застосовують при проведенні го-

ризонтальних виробок? 

18. Які роботи при проведенні горизонтальних виробок відносяться до до-

поміжних? 

19. Що таке комплексна механізація проведення гірських виробок? 

20. В яких умовах доцільно застосовувати комбайнову технологію прове-

дення виробок? 
21. Наведіть приклади організації робіт при проведенні виробок прохідни-

цькими комбайнами виборчої дії. 

22. За яких умов економічно доцільно застосовувати бурові комбайни за-

мість буропідривної технології проведення виробок? 

23. Які особливості технології будівництва похилих виробок в порівнянні з 

горизонтальними і як вони впливають на техніко-економічні показники? 

24. Які способи проведення виробок по неоднорідним породам? 

25. Який порядок виконання буропідривних робіт при проведенні виробки по 

пласту вугілля?  

26. Що розуміють під технологічною схемою проходки ствола і які схеми 

застосовують в практиці шахтного будівництва? 

2.7. Очисні роботи 

 Виймання вугілля вузькозахватними та широкозахватними комбай-

нами. Схеми роботи комбайнів. Виймання вугілля стругами та скреперостру-

гами. Гідравлічна відбійка вугілля. Доставка вугілля в очисному вибої. Кріп-

лення очисних вибоїв. Типи кріплення по взаємодії з вибоєм і породами. 

Управління гірничим тиском в очисному вибої. Способи закладання вироб-

леного простору. Поняття про безлюдне виймання вугілля. Розрахунок нава-

нтаження на очисний вибій. Організація робіт в очисних вибоях. 
 [2, стор. 85 - 112; 4, стор. 251 - 256]. 
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 Питання для самоконтролю: 

1. Які типи очисних комбайнів вам відомі? 

2. Наведіть основні характеристики вугільних комбайнів для тонких поло-

гих пластів. 

3. Наведіть основні характеристики вугільних комбайнів для пластів серед-

ньої потужності на пологому та похилому падінні. 

4. Наведіть основні характеристики вугільних комбайнів для пластів кру-

того падіння. 

5. Врахування яких факторів необхідне для розрахунку швидкості подачі 

комбайна? 

6. Перелічить схеми роботи вузькозахопних очисних комбайнів та умови їх 
застосування. 

7. Наведіть умови застосування, принцип роботи, складові частини і основ-

ні параметри сучасних стругових установок. 

8. Опішить процес навантаження і транспортування вугілля вздовж очис-

ного вибою у сучасних лавах. 

9. Чим відрізняється індивідуальне кріплення від механізованого? 

10. Наведіть класифікацію механізованих кріплень, їх функції та характе-

ристики. 

11. Які складові частини механізованого кріплення? 

12. Які вимоги подаються до механізованих кріплень? 

13. Які особливості механізованих кріплень для пластів крутого падіння? 
14. Перелічить основні способи управління покрівлею і наведіть умови їх 

використання. 

15. Яка сутність управління покрівлею повним обваленням? 

16. Коли необхідне виконання робіт із зміцнення порід покрівлі у очисному 

вибої? 

17. Коли необхідне виконання робіт із знеміцнення (торпедування) порід по 

основної покрівлі? 

18. Які процеси і операції виконуються на сполученнях лави із примикаючи-

ми виробками? 

19. Наведіть варіанти технологічних схем сполучень та їх характеристи-

ки. 

20. Яким чином відбувається підготовка комбайнів до виймання нової смуги 
вугілля способом «косих заїздів»? 

21. Яка сутність фронтального самозарубування комбайну? 

22. За якими принципами здійснюється розрахунок навантаження на очис-

ний вибій? 

23. Перелічить порядок виконання робіт в межах виїмкового циклу. 

24. Як графічно зображується порядок виконання робіт у очисному вибої? 

25. В яких умовах стає ефективним та економічно доцільним впроваджен-

ня безлюдного виймання вугілля? 

26. Які основні технологічні схеми безлюдного виймання вам відомі? Наве-

діть умови їх використання, переваги і недоліки. 
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3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Практичні роботи більшою частиною виконуються під час практичних 

занять на установчій та лабораторно-екзаменаційній сесіях. Підготовка до 

виконання та остаточне оформлення робіт здійснюється студентами самос-

тійно, у позааудиторний час. 

Виконання практичних робіт здійснюється у відповідності до мето-

дичних вказівок № 141 [5]. 

Робоча програма дисципліни «Технологія гірничих робіт» передбачає 

виконання студентами наступних практичних робіт*: 

1. Вивчення умовних позначень на гірничих кресленнях. 

2. Визначення елементів залягання вугільних пластів, розмірів шахтно-

го поля, запасів вугілля, коефіцієнта вилучення запасів та терміну 

служби шахти. 
3. Вивчення гірничих виробок, схем розкриття та способів підготовки 

по планах гірничих робіт. 

4. Вивчення технологічних схем проведення гірничих виробок. 

5. Вивчення систем розробки вугільних пластів. 

6. Вивчення технології виймання вугілля в очисних вибоях. 

7. Розрахунок навантаження на очисний вибій. 

8. Розрахунок комплексної норми виробки. 

Практичні роботи виконуються із використанням реальних планів гір-

ничих робіт, паспортів проведення і кріплення виробок, кріплення і управ-

ління покрівлею у очисних вибоях. 

Студентам, які працюють на гірничих підприємствах, варто ознайоми-
тись із відповідною документацією свого підприємства і використати такі ма-

теріали при виконанні практичних робіт. 

 

 

4. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

Курсовий проект виконується у 7-му семестрі, після вивчення теоретич-

ної частини курсу. Завдання на виконання курсового проекту видається кері-

вником-консультантом на початку семестру. Проект повинен бути виконаний 

у термін, вказаний у завданні. Виконаний проект здається керівнику на пере-

вірку; оцінка здійснюється на підставі публічного захисту проекту. При неза-

довільному захисті курсовий проект виконується заново по іншому завдан-

ню. 

Виконання курсового проекту здійснюється у відповідності із мето-

дичними вказівками № 122 [6]. 

                                                        
*
 при змінах у навчальних планах можлива корекція переліку практичних занять та (або) 

тривалості їх виконання. 
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5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РО-

БОТИ 

З метою закріплення та практичного застосування знань з вибору схем 

розкриття, підготовки шахтного поля та системи розробки пласта, студенти 

виконують контрольну роботу.  

Контрольна робота виконується на аркушах білого паперу формату А4 

друкованим шрифтом або пишеться від руки. Варіант обирається за списком 

групи. Всі необхідні креслення виконувати акуратно, олівцем або з викорис-

танням спеціальних графічних програм, на окремих аркушах, з наданням всіх 

необхідних позначень та пояснень. В цілому, оформлення роботи здійснюва-

ти згідно рекомендаціям з оформлення студентських робіт [11]. Здавати ви-

конану роботу на кафедру для перевірки викладачем не пізніше, ніж за 10 

днів до початку екзаменаційної сесії. Без зарахованої контрольної роботи, а 
також виконаних практичних робіт, студент до іспиту не допускається.  

Завдання на виконання роботи. 

1. Підрахувати запаси і втрати вугілля в шахтному полі. Обрати вироб-

ничу потужність та розрахувати термін служби шахти. 

2. Обрати та сконструювати схему розкриття шахтного поля. 

3. Обрати та сконструювати спосіб підготовки шахтного поля. 

4. Обрати систему розробки одного з пластів. 

Порядок виконання роботи. 

1. В період підготовки до виконання роботи студент повинен повторити 

розділи курсу «Розкриття шахтних полів», «Підготовка шахтних по-

лів», «Системи розробки вугільних пластів». 
2. Кожному студенту видається завдання на вибір схеми розкриття, під-

готовки та системи розробки (див. табл. 4.1). 

3. Отримавши завдання, студент детально знайомиться з гірничо-

геологічними умовами, оцінює їх. 

4. За даними про розмір шахтного поля та відомостей про пласти, розра-

хувати балансові та промислові запаси вугілля, прийняти виробничу 

потужність шахти та обчислити термін її існування. 

5. Обрати схему розкриття шахтного поля та визначити її основні пара-

метри. 

6. Накреслити в масштабі обрану схему розкриття з необхідними пояс-

неннями та позначеннями. 

7. Обрати спосіб підготовки шахтного поля та визначити основні його 
параметри. 

8. Накреслити обраний спосіб підготовки в масштабі. 

9. Обґрунтувати та обрати систему розробки пласта, накреслити її схема-

тично.  

При виконанні контрольної роботи можна використовувати методичні 

вказівки [5]. 



15 

 

Таблиця 4.1 Варіанти завдань 

 
Варіант 1 2 3 4 5 6 

Розмір шахтного поля по 

простяганню, S, м 
8000 6000 10000 5000 9000 6800 

Розмір шахтного поля по 

падінню, H, м 
3000 2500 2000 2800 3000 2400 

Кількість пластів 1 2 3 4 2 3 

Кут падіння пластів, α, 

град 
5-6 18-20 10-12 15-16 20-22 16-18 

Індекси та потужності 

пластів в межах шахтного 

поля 

d4=1,6-1,8м m1=1,2-1,4м 

m2=1,6-1,8м 

l1=0,8-1,2м 

l2=1,8-2,0м 

l3=1,4-1,6м 

k2=1,0-1,2м 

k3=1,6-1,9м 

k4=1,5-1,6м 

k5=2,0-2,2м 

q2=1,2-1,4м 

q3=0,9-1,3м 

n1=2,0-2,2м 

n2=1,6-1,7м 

n3=1,1-1,3м 

Відстань між пластами по 

нормалі, м - 80 

l1-l2=60м 

l2-l3=45м 

k2-k3=100м 

k3-k4=90м 

k4-k5=40м 

75 

n1-n2=30м 

n2-n3=40м 

Початкова глибина ведін-

ня гірничих робіт, Hпоч, м 
500 600 450 700 550 620 

Індекс пласта, який підля-

гає розробці 
d4 m2 l1 k3 q2 n1 

Щільність вугілля, γ, т/м³ 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Опір вугілля різанню в 

неотжатій зоні, Ар, кН/м 
120 160 170 180 150 190 

Відносне метановиділен-

ня з розробляємого пласта 

пл., qпл, м³/т 

20 10 15 25 20 18 

Відносне метановиділен-

ня з виробленого просто-

ру qв.п., м³/т 

8 6 10 15 11 9 

Небезпечність пласта за 

вибухами вугільного пилу 
ні ні ні так ні ні 

Небезпечність пласта за 

викидами вугілля та газу 
так ні так ні ні так 

Схильність пласта до са-

мозапалювання 
ні ні так ні так ні 

Водоприплив до очисного 

вибою, Qв, м³/годину 
10 5 15 8 2 - 

Склад, потужність та міц-

ність порід безпосеред-

ньої покрівлі 

глинистий 

сланець 

m=8 м 

f=3 

Б2 

піщаний 

сланець 

m=9 м 

f=4-5 

Б3-Б4 

сланець 

m=10 м 

f=7 

Б4 

піщаний 

сланець 

m=12 м 

f=4 

Б3 

піщаний 

сланець 

m=7 м 

f=5 

Б4 

глинистий 

сланець 

m=12 м 

f=5 

Б4 

Склад, потужність та міц-

ність порід основної пок-

рівлі 

піщаний 

сланець 

m=10м 

f=5 

А2 

піщаний 

сланець 

m=4м 

f=5 

А2-А3 

піщаник 

 

m=6м 

f=8 

А3 

сланець 

 

m=4м 

f=5 

А2 

сланець 

 

m=4м 

f=5 

А2 

сланець 

 

m=10м 

f=5 

А2 

Склад, потужність та міц-

ність порід підошви 

сланець 

m=3м 

f=4 

П2 

сланець 

m=4м 

f=4 

П2 

сланець 

m=2м 

f=3 

П2 

сланець 

m=4м 

f=3 

П3 

сланець 

m=3м 

f=4 

П2 

сланець 

m=2м 

f=5 

П2 
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Таблиця 4.1 Варіанти завдань (продовження) 

 
Варіант 7 8 9 10 11 12 

Розмір шахтного поля по 

простяганню, S, м 
8000 9000 11000 7000 6000 7500 

Розмір шахтного поля по 

падінню, H, м 
3200 2900 2600 2800 2200 3000 

Кількість пластів 3 2 2 3 1 2 

Кут падіння пластів, α, 

град 
12-14 8-10 7-9 4-6 8-10 16-18 

Індекси та потужності 

пластів в межах шахтно-

го поля 

m1=1,8-1,9м 

m3=0,9-1,2м 

m5=1,9-1,8м 

f1=1,1-1,4м 

f3=1,7-1,9м 

k7=1,1-1,3м 

k8=1,4-1,5м 

l1=1,0-1,2м 

l2=0,8-1,1м 

l3=1,3-1,4м 

m1= 

=1,6-1,8м 

h1=0,8-1,2м 

h2=1,5-1,7м 

Відстань між пластами 

по нормалі, м 

m1-m2=90 

m3-m5=80 
70 90 

l1-l2=55 

l2-l3=80 
- 

h1-h2=90 

Початкова глибина ве-

діння гірничих робіт, 

Hпоч, м 

580 680 750 600 520 690 

Індекс пласта, який під-

лягає розробці 
m3 f1 k8 l3 m1 h1 

Щільність вугілля, γ, т/м³ 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Опір вугілля різанню в 

неотжатій зоні, Ар, кН/м 
140 200 160 180 145 170 

Відносне метановиді-

лення з розробляємого 

пласта пл., qпл, м³/т 

22 8 6 9 13 12 

Відносне метановиді-

лення з виробленого 

простору qв.п., м³/т 

14 6 4 6 5 7 

Небезпечність пласта за 

вибухами вугільного пи-

лу 

так ні так ні ні ні 

Небезпечність пласта за 

викидами вугілля та газу 
ні так ні так ні так 

Схильність пласта до са-

мозапалювання 
ні ні ні ні так ні 

Водоприплив до очисно-

го вибою, Qв, м³/годину 
9 4 2 11 8 7 

Склад, потужність та мі-

цність порід безпосеред-

ньої покрівлі 

піщаний 

сланець 

m=7м 

f=5 

Б4 

глинистий 

сланець 

m=8м 

f=6 

Б4 

піщаний 

сланець 

m=9м 

f=4 

Б4 

піщано- 

глинистий 

сланець 

m=8,5м 

f=3, Б3 

глинистий 

сланець 

m=12м 

f=3 

Б2-Б3 

глинистий 

сланець 

m=8м 

f=4 

Б3-Б4 

Склад, потужність та мі-

цність порід основної 

покрівлі 

піщано- 

глинистий 

сланець 

m=8м 

f=7, А2-А3 

піщаний 

сланець 

m=10м 

f=3 

А1 

піщаник 

m=12м 

f=6 

А3 

піщаний 

сланець 

m=8м 

f=5 

А2-А3 

піщаний 

сланець 

m=15м 

f=4 

А2-А3 

піщаний 

сланець 

m=16м 

f=5 

А3-А4 

Склад, потужність та мі-

цність порід підошви 

піщаник 

m=4м 

f=6 

П3 

глинистий 

сланець 

m=6м 

f=3, П2 

глинистий 

сланець 

m=2м 

f=3, П2 

глинистий 

сланець 

m=3м 

f=4, П2 

піщаний 

сланець 

m=2,5м 

f=5, П3 

піщаник 

m=5м 

f=6 

П3 

 



17 

 

Таблиця 4.1 Варіанти завдань (продовження) 

 
Варіант 13 14 15 16 17 

Розмір шахтного поля по про-

стяганню, S, м 
8500 10000 6500 9000 8200 

Розмір шахтного поля по па-

дінню, H, м 
2400 2700 2200 2900 2400 

Кількість пластів 1 2 3 1 2 

Кут падіння пластів, α, град 11-13 6-8 8-11 7-9 3-5 

Індекси та потужності пластів 

в межах шахтного поля 

k2=1,8-2,0м d2=1,1-1,3м 

d3=1,6-1,8м 

n1=0,7-1,0м 

n2=1,2-1,4м 

n3=1,6-2,0м 

f1=1,7-1,9м m1=1,0-1,3м 

m2=1,6-1,8м 

Відстань між пластами по но-

рмалі, м 
- 85 

n1-n2=70 

n2-n3=60 
- 

m1-m2=80 

Початкова глибина ведіння 

гірничих робіт, Hпоч, м 
710 630 590 700 550 

Індекс пласта, який підлягає 

розробці 
k2 d2 n2 f1 m2 

Щільність вугілля, γ, т/м³ 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Опір вугілля різанню в неот-

жатій зоні, Ар, кН/м 
130 190 125 185 175 

Відносне метановиділення з 

розробляємого пласта пл., qпл, 

м³/т 

10 11 7 6 10 

Відносне метановиділення з 

виробленого простору qв.п., 

м³/т 

4 6 3 2 6 

Небезпечність пласта за вибу-

хами вугільного пилу 
так так ні ні ні 

Небезпечність пласта за вики-

дами вугілля та газу 
ні так ні так ні 

Схильність пласта до самоза-

палювання 
так ні так ні ні 

Водоприплив до очисного ви-

бою, Qв, м³/годину 
10 5 9 6 8 

Склад, потужність та міцність 

порід безпосередньої покрівлі 

глинистий 

сланець 

m=13м 

f=3 

Б2-Б3 

піщаний 

сланець 

m=8м 

f=4 

Б3-Б4 

піщано- 

глинистий 

сланець 

m=8,5м 

f=4 

Б3-Б4 

глинистий 

сланець 

m=12м 

f=3 

Б1-Б2 

піщаний 

сланець 

m=12м 

f=4 

Б3-Б4 

Склад, потужність та міцність 

порід основної покрівлі 

піщаний 

сланець 

m=14м 

f=5 

А3-А4 

піщаник 

m=8м 

f=8 

А3-А4 

глинистий 

сланець 

m=15м 

f=4 

А1-А2 

піщаний 

сланець 

m=8м 

f=5 

А2-А3 

піщаник 

m=15 

f=10 

А3-А4 

Склад, потужність та міцність 

порід підошви 

піщаний 

сланець 

m=3м 

f=5 

П3 

піщаник 

m=5м 

f=7 

П3 

піщаний 

сланець 

m=2м 

f=5 

П3 

піщаний 

сланець 

m=4м 

f=4 

П3 

піщаний 

сланець 

m=5м 

f=3 

П2 
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