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ВСТУП 

 
 Програма співбесіди для проведення додаткового вступного випробу-

вання для прийому на навчання за ступенем «магістр» за освітньо-

професійною програмою «Маркшейдерська справа» складена на основі про-

грами підготовки бакалаврів зі спеціальності 184 Гірництво. Програма вклю-

чає важливі дисципліни, які є необхідною базовою основою при підготовці 

здобувачів за другим магістерським освітнім рівнем «Маркшейдерська спра-

ва»: розділи з маркшейдерської справи (основи маркшейдерії, маркшейдер-

ське забезпечення підземних гірничих робіт; маркшейдерське забезпечення 

відкритих підземних робіт); з математичної обробки результатів марк-

шейдерських вимірів та їх аналізу (виміри та помилки у маркшейдерській 

практиці, зрівнювання мереж, аналіз вимірів та обчислень); з геометрії надр 

(просторове зображення родовищ корисних копалин, визначення їх елементів 

залягання, тектонічні поля напруги та їх прояви). 

 Таким чином, запропонована програма співбесіди для проведення до-

даткового вступного випробування для прийому на навчання за другим магі-

стерським освітньо-кваліфікаційними рівнем підготовки зі спеціальності 184 

Гірництво за ОПП «Маркшейдерська справа» дозволяє оцінити рівень знань 

вступника з базових дисциплін та визначити глибину його понять з бачення 

подальшого напряму розвитку науки і практики маркшейдерської справи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 
 

 

На співбесіду виносяться наступні дисципліни: 

1. Основи маркшейдерії;  

2. Маркшейдерське забезпечення підземних гірничих робіт; 

3. Маркшейдерське забезпечення відкритих підземних робіт;  

4. Математична обробка результатів маркшейдерських вимірів та їх 

аналіз; 

5. Геометрія надр. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Співбесіда проводиться в усній формі в затверджені терміни. Кожен з 

вступників отримує питання відповідно до програми співбесіди. Під час 

співбесіди забороняється користуватися мобільними телефонами, іншими 

допоміжними засобами та будь-якими літературними джерелами.  

Форма проведення співбесіди спрямована на створення сприятливих 

умов для об’єктивного оцінювання знань вступників.  

Порядок проведення співбесіди регламентується Правилами прийому 

до Криворізького національного університету. 

Результат рівня знань під час співбесіди оцінюється як «зараховано» 

або «не зараховано». 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА СПІВБЕСІДУ 

3.1. ОСНОВИ МАРКШЕЙДЕРІЇ 

 

Географічна система координат. Плоска умовна система координат. Зо-

нальна система плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера. Система 

плоских полярних координат.  

Азимути. Схилення магнітної стрілки. Дирекційні кути. Зближення ме-

ридіанів. Румби. Зв’язок між румбом та дирекційним кутом. Зв’язок між дире-

кційними кутами двох суміжних ліній. Розв’язання прямої та оберненої геоде-

зичних задач. 

Види масштабів. Поняття про план та карту. Точність масштабу. Спосо-

би визначення площ. Сутність зображення рельєфу земної поверхні горизонта-

лями. Побудова профілю місцевості. Визначення номенклатури аркуша карти. 

Визначення географічних координат кутів листа карти. Визначення масштабу 

топографічної карти за номенклатурою листа. 

Загальні відомості про зйомки місцевості. Принципова схема побудови та 

точність державної планової та висотної основи. Геодезичні мережі згущення і 

знімальні мережі. Закріплення пунктів геодезичних мереж. Пряма геодезична 

засічка /формули Юнга, формули Гауса/. Обернена геодезична засічка. 

Принцип вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Класифі-

кація теодолітів. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Похибки 

вимірювання кутів. 

Вимірювання довжин ліній. Прилади для вимірювання довжин ліній. 

Введення поправок за нахил лінії. Визначення неприступних відстаней. Світло- 

та радіовіддалеміри. Визначення відстаней нитковим віддалеміром. Джерела 

похибок при вимірюванні ліній. Лазерні рулетки. 

Сутність та способи нівелювання. Вплив кривизни Землі та рефракції на 

результати геометричного нівелювання. Нівеліри та їх класифікація. Нівелірні 

рейки. Технічне нівелювання. Розмічування кругових кривих. Винесення піке-

тів на криву. Обробка журналів нівелювання траси. Побудова поздовжнього і 

поперечного профілів траси. Нівелювання поверхні по квадратах. Основні 

джерела похибок геометричного нівелювання. 

Класифікація похибок вимірювань. Властивості випадкових похибок. 

Нерівноточні вимірювання. Проста і загальна арифметичні середини. Розв'я-

зання задач з теорії помилок. Визначення середніх квадратичних похибок фун-

кцій виміряних величин. Обробка ряду рівноточних вимірів. 

Сутність теодолітного знімання, склад та порядок роботи. Прокладання 

теодолітних ходів на місцевості. Зйомка ситуації місцевості. Прив’язка теодо-

літних ходів до пунктів геодезичної мережі. Камеральні роботи при теодоліт-

ному зніманні. Побудова плану теодолітної зйомки. 

Сутність тахеометричного знімання. Електронні тахеометри. Тригоно-

метричне нівелювання. Прилади, що застосовуються при тахеометричному 

зніманні. Польові роботи при тахеометричному зніманні. Складання плану та-



хеометричного знімання. Окомірне знімання. Сутність окомірного знімання та 

методика його виконання. 

 

3.2. МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДЗЕМНИХ  

ГІРНИЧИХ РОБІТ 

 

Предмет, зміст та завдання маркшейдерської справи як наукової дис-

ципліни, зв’язок з іншими дисциплінами. Загальні відомості про розвиток 

маркшейдерської справи в державі. Роль вітчизняних вчених у розвитку тео-

рії і практики маркшейдерської справи. Маркшейдерські роботи при підзем-

ній розробці. 

Загальні відомості про маркшейдерські зйомки.  

Система координат, яка застосовується у маркшейдерські справі. Опо-

рні маркшейдерські мережі на земній поверхні, їх види і методи створення. 

Види підземних маркшейдерських зйомок, принципи їх виконання. 

Підземні теодолітні зйомки. Загальні відомості про підземні теодолітні 

зйомки. Основні види підземних теодолітних ходів. Підземні опорні і зйомо-

чні мережі, теодолітні та кутомірні ходи, їх призначення. Закріплення пунк-

тів маркшейдерських мереж. Постійні і тимчасові знаки, їх конструкція. Ку-

тові вимірювання в підземних зйомках. Прилади, які застосовуються для ви-

мірювання кутів. Гірничі теодоліти, особливості їх конструкції. Перевірки 

теодолітів. Центрування теодолітів і сигналів: з допомогою висків, оптичне, 

автоматичне. Точність центрування. Способи вимірювання кутів у гірничих 

виробках: повторення, прийомів, кругових прийомів. Порівняння способів 

вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання кутів нахилу. Особливості 

вимірювання кутів теодолітами з ексцентренною трубою. 

Лінійні вимірювання при теодолітній зйомці у шахті. Прилади і ін-

струменти для лінійних вимірювань. Компаратори та способи компарування 

мірних приладів. Порядок вимірювання довжин ліній в шахті. Підготовка до 

лінійних вимірювань. Вимірювання довжин ліній безпосередніми методами: 

рулетки, мірні дроти. Математична обробка результатів вимірювань довжин. 

Введення поправок. Документація лінійних вимірювань. 

Камеральна обробка результатів теодолітної зйомки. Зрівнювальні об-

числення. Застосування комп’ютерних технологій для обчислення координат. 

Вимоги до точності кутових і лінійних вимірювань в опорних і зйомочних 

мережах. Допуски точності при камеральний обробці теодолітних зйомок у 

шахті. Техніка безпеки при виконанні підземних теодолітних зйомок. 

Орієнтирно-з’єднувальні зйомки. Горизонтальні з’єднувальні зйомки. 

Загальні відомості про з’єднувальні зйомки. Види горизонтальних 

з’єднувальних зйомок: геометричні, фізичні. Вимоги до точності підхідних 

пунктів на поверхні і до визначення координат і дирекційних кутів вихідних 

пунктів і сторін в шахті. Орієнтування через штольні і похилі стволи. 

З’єднувальні зйомки через один вертикальний шахтний ствол. Завдання про-

ектування і примикання. Проектування з допомогою висків. Обладнання і 

порядок виконання робіт. Особливості проектування висками, що колива-



ються, спостереження коливань. Примикання способом з’єднувальних трику-

тників. Кутові та лінійні вимірювання. Схеми трикутників. Вимоги до точно-

сті вимірювань. Контроль вимірювання та обчислення. Камеральна обробка 

при орієнтуванні способом з’єднувального трикутника. Поняття про прими-

кання до висків ствола способами з’єднувальних чотирикутників. Організація 

робіт при орієнтуванні через один вертикальний ствол. Горизонтальні 

з’єднувальні зйомки через два вертикальних ствола. Схема орієнтування. 

З’єднувальні полігони між висками на поверхні і в шахті, кутові та лінійні 

вимірювання, їх точність. Камеральна обробка. Організація робіт. Поняття 

про комбіновані та ступінчасті способи орієнтування. 

Гіроскопічне орієнтування і його сутність. Маркшейдерські гірокомпа-

си, їх типи. Маятниковий гірокомпас і його теорія. Виконання гіроскопічного 

орієнтування. Спостереження коливань чутливого елементу. Камеральна об-

робка результатів гіроскопічного орієнтування. Техніка безпеки при вико-

нанні горизонтальних з’єднувальних зйомок. 

Вертикальні зйомки в гірничих виробках. Вертикальні з’єднувальні 

зйомки, їх ціль, вимоги точності. Передача висотної відмітки через вертика-

льний шахтний ствол за допомогою довгої стрічки. Польові вимірювання, 

камеральна обробка. Передача відмітки глибиноміром ДА-2 та за допомогою 

дроту. Камеральна обробка, введення поправок. Техніка безпеки при вико-

нанні висотних з’єднувальних зйомок. 

Нівелювання в гірничих виробках. Висотні мережі і вимоги до їх точ-

ності. Конструкції реперів та їх закріплення в гірничих виробках. Геометрич-

не нівелювання. Нівеліри і нівелірні рейки. Польові і камеральні роботи при 

геометричному нівелюванні. Побудова профілю. Тригонометричне нівелю-

вання. Порядок виконання кутових і лінійних вимірювань. Камеральна обро-

бка. 

Зйомка нарізних та очисних виробок. Завдання маркшейдера при зйом-

ках очисних і нарізних виробок. Прилади і обладнання, які застосовуються 

для зйомок: кутоміри, підвісні інструменти. Маркшейдерські зйомки при ро-

зробці рудних блоків. Завдання маркшейдерської служби при відпрацюванні 

рудних блоків. Завдання напряму блоковим виробкам і контроль їх проходки. 

Орієнтування підповерхових виробок: через один і через два вертикальних 

підняттєвих, через похилий підняттєвий. Передача висот на підповерхи з до-

помогою рулетки, методом тригонометричного нівелювання. 

Маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт. Особливості за-

вдання напряму вибуховим свердловинам. Вимірювання глибини і зйомка 

свердловини. 

Зйомка підземних порожнин та камер. Класифікація порожнин по ме-

тодам зйомки: тахеометричний, фотограмметричний та локаційний. Оптичні, 

лазерні та звуколокаційні прилади. Техніка безпеки при зйомці підземних пу-

стот. 

Маркшейдерські роботи при проведенні гірничих виробок. Завдання 

маркшейдера при проведенні гірничих виробок. Проектна документація. Ви-

хідні данні для перенесення гірничих виробок в натуру. Методи їх визначен-



ня. Завдання напряму осі виробок в горизонтальній та вертикальній площи-

нах. Контроль за правильністю проходки виробок. Загальні відомості про 

проведення виробок зустрічними вибоями. Маркшейдерські роботи при про-

веденні горизонтальних та похилих виробок в межах однієї шахти та з різних 

шахт. Забезпечення збійки вертикальних виробок. Контроль проходки. Захо-

ди безпеки при проведенні виробок зустрічними вибоями. Маркшейдерські 

заміри гірничих робіт на рудних шахтах. Заміри підготовчих, нарізних та 

очисних гірничих виробок. Маркшейдерська документація замірів. Марк-

шейдерські заміри залишків копалин на складах, методи замірів: рулеточний, 

тахеометрична зйомка, профільні лінії. Підрахунок об’єму залишків на руд-

них складах. 

Загальні відомості про маркшейдерську гірничу графічну документа-

цію. Гірнича графічна документація, її призначення і роль в забезпеченні 

безпечної та ефективної розробки родовищ. Вихідна та похідна документа-

ція. Креслення земної поверхні та гірничих робіт. Плани, розрізи, вертикаль-

ні проекції, профілі. Умовні маркшейдерські знаки. Загальні відомості про 

розмножування графічної документації. Задачі, які вирішують по маркшей-

дерським кресленням. 

 

 

3.3. МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТИХ  

ГІРНИЧИХ РОБІТ  

 

Значення і завдання маркшейдерської служби для забезпечення гірни-

чих робіт в кар’єрах і копальнях. Види і організація маркшейдерських робіт. 

Техніка безпеки при маркшейдерських зйомках. 

Опорні і зйомочні маркшейдерські мережі в кар’єрах. Опорні планові і 

висотні маркшейдерські мережі на кар’єрах, розрізах та копальнях. Способи 

розвитку опорних мереж. 

Зйомочні мережі і способи їх розвитку: експлуатаційні мережі, теодолі-

тні ходи, аналітичні сітки, геодезичні засічки та ін. Висотна зйомочна основа. 

Призначення, види і способи зйомки подробиць: тахеометричний, мензуль-

ний, ординатно-лінійний, стереоскопічний. Нівелювання.  

Маркшейдерські роботи при проектуванні і будівництві кар’єрів. Під-

готовка маркшейдерської документації для проектування і будівництва 

кар’єрів. Оформлення земельного і гірничого відводів. Виконання розмічува-

льних робіт з перенесенням геометричних елементів проекту в натуру. Конт-

роль виконання. Маркшейдерська документація і звітність при проектуванні і 

будівництві кар’єрів. 

Маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт. Складання прое-

кту вибуху. Перенесення в натуру вибухових свердловин. Зйомка свердловин 

і вимірювання їх глибин. Зйомка підірваної гірничої маси і визначення її 

об’єму. 

Маркшейдерські роботи при екскавації гірничої маси. Основні поло-

ження. Контроль за веденням гірничих робіт, розкриттям горизонтів, додер-



жанням запобіжних берм, проектних похилів, транспортних шляхів. Марк-

шейдерське забезпечення робіт крокуючих екскаваторів, транспортно-

відвальних мостів при їх монтажу та експлуатації. 

Маркшейдерський контроль обліку об’ємів розкриття і видобутку ко-

рисних копалин. Облік втрат, засмічення і збіднення. Автоматизація марк-

шейдерських вимірювань і обчислень при обліку видобутку корисних копа-

лин.  

Маркшейдерські роботи при транспортуванні гірничої маси. Загальні 

положення. Маркшейдерські роботи при будівництві з’їздів, в’їзних траншей, 

залізничних колій, автомобільних шляхів. Маркшейдерське забезпечення 

відвального господарства. Маркшейдерські роботи при переекскавації порід 

в кар’єрі і на зовнішніх відвалах. Облік об’ємів руд і порід, які складаються в 

відвалах. Маркшейдерські роботи при рекультивації земель, зруйнованих 

гірничими роботами. Охорона природи.  

Маркшейдерські роботи при розробці розсипів. Особливості технології 

розробки розсипних родовищ. Маркшейдерське забезпечення при розвідці і 

будівельно-монтажних роботах дражної розробки. Зйомка і заміри дражних 

полігонів. Планування роботи драги. Облік втрат піску при дражній розробці. 

Розміщення відвалів. Особливості маркшейдерських робіт при гідравлічних 

розробках розсипів. Трасування канав. Маркшейдерські роботи в підготов-

чий період та при експлуатації. Маркшейдерські роботи при скреперно-

бульдозерному та екскаваторному способах розробки розсипів. Зйомка виро-

бленого простору. Визначення об’ємів розкриття і видобутку. Маркшейдер-

ська документація. 

Планування гірничих робіт. Технічна документація гірничого підпри-

ємства. Вихідні дані і гірничо-графічна документація при плануванні відкри-

тих гірничих робіт. Визначення обсягу розкриття буро-вибухових робіт і ви-

добутку корисних копалин. Маркшейдерський контроль виконання планів 

гірничих робіт. 
 

3.4. МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ  

МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ ВИМІРІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ  

 

Виміри у маркшейдерській практиці. Випадкові помилки. Принцип 

арифметичної середини. Міра точності результатів вимірювань. Помилка 

округлення. Закон накопичення помилок. Помилка функції безпосередньо 

виміряних величин. Середня квадратична помилка одного виміру. Нерівно-

точні виміри та їх вага. Зрівнювання мереж корелатним способом. Принцип 

найменших квадратів. Принцип арифметичної середини. Зрівнювання умов-

них спостережень. Рішення нормальних рівнянь по способу Гауса. Метод 

двохгрупового зрівнювання умовних вимірів. Помилка функції зрівняних ве-

личин. Знаходження середньої квадратичної помилки зрівняних значень ви-

міряних величин. Знаходження середньої квадратичної помилки зрівняних 

значень виміряних величин. Зрівнювання посередніх спостережень. Рішення 

нормальних рівнянь по способу Гауса. 



Теоретичні та методичні основи аналізу точності маркшейдерських ви-

мірювань. Похибки вимірювання горизонтальних кутів. Похибки вимірюван-

ня вертикального кута, потрібна та достатня точність вимірювання вертика-

льного кута. Похибка вимірювань довжини лінії у шахті: джерело похибок 

вимірювань довжин. Закон накопичення похибок лінійних вимірювань, кое-

фіцієнти випадкового та систематичного впливу. Методи визначення коефі-

цієнтів. Накопичення похибок у підземних полігонометричних ходах, у тому 

числі з виміряними дирекційними кутами першої сторони.  Похибка коорди-

нат пунктів та дирекційних кутів вільного полігону в залежності від похибок 

вимірювання його кутів, довжин сторін та дирекційних кутів першої сторони. 

Похибка координат вершин невільних полігонометричних ходів. Графічне та 

аналітичне рішення задач. Накопичення похибок у витягнутім полігоні. Зіс-

тавлення полігонів довільної форми. Похибки положення точок вільного по-

лігону по заданому напряму. Середня квадратична похибка дирекційного 

круга будь-якої сторони. Середня квадратична похибка, коефіцієнт кінцевого 

пункту полігону. Спрощений спосіб розрахунку похибок у ходах правильної 

форми. Накопичення похибок при геометричному та тригонометричному ні-

велюванні. 

Зрівняння підземних полігонометричних ходів. Теоретичні основи та 

спосіб зрівнювання. Сутність суворого способу зрівнювання полігонометри-

чних ходів. Спрощене зрівнювання підземних опорних мереж способом полі-

гонів, послідовних приближень способом вузлів та еквівалентної заміни. Зрі-

внювання з використанням комп’ютерів.  

Аналіз з’єднувальної зйомки. Похибка проектування точки та напряму. 

Лінійна та кутова похибка проектування. Джерела похибок та способи їх 

зменшення. Аналіз орієнтування через один вертикальний ствол з примикан-

ням з’єднувальним трикутником. Найвигідніша форма трикутника. Контроль 

вимірювань та обчислювань. Загальна похибка орієнтування. Аналіз орієнту-

вання через два вертикальних ствола. Похибка примикання до висків на по-

верхні. Похибка проектування. Похибка першої та будь-якої сторони підзем-

ного полігонометричного ходу в залежності від похибки вимірювання кутів 

та довжин сторін. Зрівнювання орієнтування через два та більше вертикаль-

них стволів. Зрівнювання орієнтування через два стволи і гіроскопічним спо-

собом. 

 

3.5. ГЕОМЕТРІЯ НАДР  

 

Загальні положення про проекції, які використовуються в гірничій і 

маркшейдерській справі. Вимоги до маркшейдерських графіків. Суть проек-

цій з числовими позначками. Проекції точок і прямих, градуювання прямих. 

Проекцій площин. Можливі випадки зображена площин. Взаємне положення 

площини і прямої. Взаємне положення площин, Методи сполучення і зміни 

площини. Визначення по зображенню кутів і ліній: кутів між прямими; кутів 

між площинами; кутів між прямою і площиною. Проекції многогранників і 

геометрично правильних поверхонь. Методика їх зображення в проекції з чи-



словими відмітками. Поверхня топографічного порядку і її зображення в 

проекції з числовими відмітками. Властивості топографічної поверхні. Мате-

матичні дії з поверхнями топографічного порядку. 

Аксонометричні проекції. Показники викривлення. Види аксонометри-

чних проекцій: ізометрична, диметрична, триметрична. Побудова аксономет-

ричного зображення виробок по маркшейдерському плану. Аксонометрич-

ний масштаб. Афінні проекції. Вісь споріднення, напрямок проектування. 

Математичні основи афінних перетворень і афінні координати. Побудова 

афінного зображення гірничих виробок і покладів по маркшейдерським пла-

нам. Визначення розмірів лінійних елементів і кутових елементів по афінно-

му графіку. Масштабний еліпс. Векторні проекції. Вибір напряму і величини 

вектора проектування. Зображення гірничих виробок і геологічних тіл в век-

торних проекціях. Порівняння аксонометричних, афінних і векторних проек-

цій. Стереографічні проекції. Математичні залежності між елементами прое-

кцій, побудова стереографічних проекцій площин по їх елементам залягання. 

Визначення кутових елементів за допомогою стереографічних проекцій. Сте-

реографічні сітки; їх використання. Перехід від стереографічних проекцій до 

маркшейдерських планів. Основні поняття про голографію. Розподіл гірничо-

геологічних властивостей в надрах. Геохімічне поле і його аналіз. Структура 

поля. Межі поверхні топографічного порядку як вираз функції розміщення 

показника. Аналітичний опис і побудова топоповерхонь за допомогою 

комп’ютера. Геометричні елементи структури родовищ. Прості і складні 

прилади. Вихідні матеріали для геометризації. Безпосередній і посередній 

способи визначення елементів залягання корисних копалин. 

Документація бурових свердловин. Викривлення свердловин. Кути на-

хилу та азимуту свердловин. Прилади для зйомки свердловин. Визначення 

геометричних параметрів свердловин за матеріалами розвідувального бурін-

ня. Геологічні розрізи по покладам. Вибір площини проекції і масштабу гра-

фіків. Вихідні матеріали. 

Сутність і задачі геометризації форми покладів. Вибір площини проек-

ції, масштабу і висоти перетину поверхні. Побудова ізоліній лежачого та ви-

сячого боків покладу. Призначення гірничо-геометричних графіків. Потуж-

ність покладів вміщуючих порід. Контури покладів, поверхні контактів по-

рід. Розподіл покладів по величині потужності. Види потужності їх визна-

чення. Визначення потужності в відслоненнях і виробках, перехід від вимі-

ряної потужності до других видів. Побудова нормальної стратиграфічної ко-

лони і розрізів по заданим виробкам. Геометризація потужності. Безпосеред-

ній і посередній способи побудови ізопотужностей. Практичні значення гра-

фіків ізоліній потужностей. Глибина залягання покладів корисних копалин і 

методи її визначення. Два способи побудови ізоглибин - безпосередній і по-

середній. 

Тектонічні поля напруги і їх прояви. Головні форми дислокацій. Геоме-

тричні елементи складок. Методи зображення складок: розрізу, гіпсометрич-

ні плани, блок-діаграми. Розривні порушення зсування, диз’юнкти ви, їх ви-

ди. Геометричні елементи тектонічного розриву: зміщувач, крила, лінія пере-



тину, кути зсування. Класифікація розривних порушень. Геологічна і марк-

шейдерська документація розривних порушень. Методи моделювання і гео-

метризації розривних порушень. Експлуатаційні умови і особливі маркшей-

дерські задачі при комплексній розробці родовищ. Тріщинуватість гірських 

порід і масиву, її значення при експлуатації родовищ. Класифікація тріщин. 

Геометричні показники тріщинуватості. Натурні спостереження і документа-

ція тріщинуватості. Методи і прилади для визначення і документації тріщи-

нуватості гірського масиву. Побудова структурних діаграм. 

Просторовий розподіл різних властивостей корисних копалин і вміщу-

ючих порід. Вихідні матеріали якісної характеристики. Плани опробовуван-

ня. Методи побудови кривих зміни показника по лінії. Визначення середньо-

го вмісту корисного компоненту по кривій його розміщення. Геометризація 

якісних властивостей по окремим горизонтам, уступам, шарам, пластам і т.п. 

Оконтурювання ділянок родовищ з урахуванням встановлених кондицій. Ге-

ометризація якісних властивостей потужних родовищ - в горизонтальному і 

профільному перетинах. Використання графіків розміщення властивостей 

покладу при рішенні задач раціонального освоєння надр. 
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