
"В науці немає широкої стовпової дороги

і тільки той може досягтися її

сяючих вершин, хто не страшачи

утоми, карабкается по

її кам'янистим стежкам"

К. Маркс

      Де може працювати маркшейдер?

Наш випускник одержує спеціальність досить широкого профілю. Наші 

випускники трудяться на:

· на підземних гірничих роботах (шахтах, рудниках);

· на відкритих гірничих розробках (кар'єрах, розрізах);

· при будівництві гірничих підприємств;

· при будівництві й експлуатації метрополітенів;

· у дослідницьких і топографічних організаціях;

· у цивільному будівництві;

· у проектно-конструкторських і науково-дослідних організаціях.

Диплом гірничого фахівця-маркшейдера надає право випускнику на 

ведення гірничих робіт. Тому маркшейдер може займати посади і чисто 

гірничого характеру (гірничого майстра, начальника ділянки, головного 

інженера, директора шахти і т.і.).

Деякі наші випускники були зв'язані з роботою в різних сферах 

діяльності: видобуток золота і рідких металів, маркшейдерсько-геодезичне 

забезпечення будівництва стартових установок при запуску ракет, 

маркшейдерські акваториальні роботи, високоточні астрономічні і геодезичні 

виміри, спостереження за зсувами й ін.

Корисна інформація



    Кафедра "Маркшейдерської справи" Донецького національного 

технічного університету одна з трьох кафедр України, яка забезпечує 

підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів-маркшейдерів.

    Навчання проводиться по денній, заочной формам і екстерном.

    На кафедрі діє аспірантура для підготовки викладацьких і наукових 

кадрів.

    Кафедра має сучасні учбові і навчальні аудиторії, спеціалізовану 

лабораторію, модернізовані комп'ютерні класи з підключенням до 

усесвітньої мережі InterneТ і науково-технічним бібліотекам вищих учбових 

закладів світу.

    Кафедра маркшейдерської справи ДонНТУ є одній з кафедр України, 

яка оснащена сучасним устаткуванням, вживаному в учбовому процесі.

    Навчання також проводиться у філії кафедри на території Українського 

державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту 

гірської геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) 

Національної Академії наук України і на базах кафедри ДУЕК 

«Донецьквугілля», СП «Донецкшахтоспецстрой» і ін.

    Отримані знання студенти закріплюють на учбових і виробничих 

практиках, які проводяться на вугільних і гірничорудних підприємствах. 

Учбові і виробничі практики проводяться у всіх регіонах України.



    Крім того, для навчання студентів кафедра має в своєму 

розпорядженні ряд учбових полігонів, розташованих безпосередньо на 

території кафедри і університету.

    Студенти спеціальності «Маркшейдерська справа» приймають активну 

участь в науково-дослідних роботах, що проводяться кафедрою.



    Результати отриманих досліджень використовуються студентами при 

виконанні лабораторних, практичних і курсових робіт, дипломного 

проектування із застосуванням сучасних приладів і устаткування.



    Студенти кафедри беруть активну участь в науково-дослідних 

конференціях, олімпіадах що проводяться університетами України.

    За 65 років кафедрою підготовлено понад 2500 гірничих інженерів-

маркшейдерів.



    Випускниками кафедри є відомі у минулому і працюючі нині 

державні діячі, учені, орденоносці, лауреати державних премій, керівники 

підприємств.

    Кафедра постійно підтримує міжнародні зв'язки з ведучими 

учбовими, науковими і виробничими організаціями Росії, Німеччини, Чехії, 

Польщі, Болгарії, Китаю. Крім того, з учбовими закладами цих країн 

здійснюється обмін студентськими групами в період проходження практик.

    Студенти, що навчаються за фахом «Маркшейдерська справа», беруть 

активну участь в культурному і суспільному житті університету.



    Беруть участь в КВК, днях студента, юморінах, спортивних 

змаганнях. Багато хто із студентів є переможцями українських і міжнародних 

спортивних змагань.

    По закінченню вчення в університеті студенти працюють в різних 

галузях господарства України, ближнього і далекого зарубіжжя (вугільна і 



рудна промисловість; будівництво гірничих підприємств, метрополітенів і 

цивільних будівель, геодезичне і кадастрове забезпечення земельних робіт).
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