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Навчальна дисципліна «Маркшейдерське забезпечення технологічних 
аспектів видобування блочного каменю» є прикладною дисципліною, яка 
вивчає основні технологічні процеси та специфіку маркшейдерського 
забезпечення при видобуванні блоків з природного каменю. 

Особливістю дисципліни є те, що при її вивченні студент повинен оволодіти 
не лише теоретичними знання, але і набути навичок проведення практичних 
розрахунків. 

Студент освоїть:  
1. Особливості геологічної будови блочних кар’єрів. 
2. Специфіку геометризації блочних родовищ 
3. Теоретичні основи ведення видобувних робіт на блочних кар’єрах. 
4. Основні способи відділення природного каменю від масиву. 
5. Специфіку ведення робіт на блочних кар’єрах. 
6. Специфіку маркшейдерського забезпечення на блочних кар’єрах. 
Практичні навики: 
1. Оцінювати та визначати тріщинуватість та блочність масиву природного 

каменю. 
2. Визначати оптимальний напрям ведення видобувних робіт. 
3. Здійснювати геометричний аналіз кар’єрного поля. 
4. Визначати продуктивність окремих машин та технологічного комплексу 

по видобуванню блочного каменю. 
5. Підбирати основне та допоміжне устаткування. 
Під час проведення навчання планується проведення таких форм роботи: 

лекції-презентації, перегляд навчальних та документальних фільмів з 
дисципліни, дискусії та обговорення. 

Перелік тем Тема № 1. Вступ. Особливості геологічної будови блочних кар’єрів та 
специфіка їх розробки.  
Тема № 2. Специфіка геометризації блочних родовищ та визначення 
оптимальних напрямів розробки для родовищ природного каменю.  
Тема № 3. Основні технологічні операції та специфіка технологічного 
комплексу при видобуванні блоків.  
Тема № 4. Оцінка та визначення тріщинуватості та блочності масиву 
природного каменю.  
Тема № 5. Маркшейдерські роботи при бурових роботах на блочних кар’єрах. 
Тема № 6. Специфіка маркшейдерських робіт при видобуванні блоків.  
Тема № 7. Маркшейдерська документація.  

Лектор Криворучко Андрій Олексійович. Доцент кафедри 
маркшейдерії, к.т.н., доцент. 

В 2002 році закінчив Житомирський державний 
технологічний університет за спеціальністю 8.090301 
"Розробка родовищ корисних копалин" і отримав 
кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 
2002 по 2006 рік аспірант ЖДТУ заочної форми 
навчання за спеціальністю 05.15.11 "Фізичні процеси 
гірничого виробництва". В 2006 році захистив 
дисертацію на тему „Обґрунтування методики 
геометризації габроїдних порід на основі визначення 
показників структури та декоративності” 

(спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія"). 
Має 69 науково-методичні праці, з них 36 фахових видань, 29 апробації, 3 

методичні розробки, 3 навчальних посібники   
Наукові інтереси: географічні інформаційні системи, моделювання, гірництво, 

геометризація родовищ 
 


