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Вступ 

Метою проведення фахового вступного випробування є перевірка 

рівня підготовки бажаючих навчатися за третім (освітньо-науковим) рів-

нем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальність 

«Галузеве машинобудування». 

 
1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування 

Зміст фахового випробування базується на знаннях, отриманих 

вступниками під час навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем під-

готовки магістра за відповідним напрямом підготовки і складається на 

основі програм навчальних дисциплін «Гірничі машини підземних робіт», 

«Гірничі машини відкритих робіт», «Транспортні машини»,  «Машини підго-

товчих процесів збагачення»,  «Збагачувальні машини», «Розрахунок і конст-

руювання гірничих, транспортних та збагачувальних машин»,  «Гірничі ма-

шини (спеціальні розділи)», «Експлуатація та ремонт гірничих машин», «На-

дійність гірничих, транспортних та збагачувальних машин», «Експлуатація 

та ремонт гірничих машин», «Дослідження та проектування гірничих вібра-

ційних машин», «Методи дослідження та зниження динамічних навантажень 

гірничих машин», «Методика викладання технічних дисциплін», «Основи 

наукових досліджень». 

 

2. Порядок проведення фахового вступного випробування 

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у вигляді відповідей 

на контрольні питання у відповідності з нормами чинного законодавства. Бі-

лети до випробувань включають 4 контрольних питання. На виконання робо-

ти відводиться 3 астрономічні години (180 хвилин). 

 

3. Перелік питань з дисциплін, що виносяться  

на фахове вступне випробування 

1.Ручні перфоратори: призначення, конструкція та принцип дії. 

2.Телескопні перфоратори: призначення, конструкція та принцип дії. 

3. Колонкові перфоратори: призначення, конструкція та принцип дії. 

4. Пристрої для встановлення перфораторів у забої: перелік пристроїв, їхнє 

призначення та конструкція. 

5. Конструктивна схема бурової каретки та спосіб її використання при обу-

рюванні забою. 

6. Комплекс обладнання для обурювання забою при проведенні вертикаль-

них виробок. 

7. Комбайни для проходки вертикальних гірничих виробок в міцних породах. 

8. Верстати пневмоударної дії для буріння глибоких свердловин в підземних 

умовах: призначення, конструкція та принцип дії. 

9. Підземні навантажувальні машини циклічної дії: призначення, класифіка-

ція, конструктивна схема та принцип дії; основні правила безпеки під час ро-
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боти машин. 

10. Підземні навантажувальні машини безперервної дії: призначення, класи-

фікація, конструктивна схема та принцип дії; основні правила безпеки під 

час роботи машин. 

11. Навантажувальні  машини  для проходки стовбурів шахт: призначення, 

основні елементи конструкції, принципи роботи машин під час навантаження 

гірничої маси. 

12. Буровий інструмент верстатів шарошкового, ударно-обертального та 

шнекового буріння. 

13. Конструктивна схема бурильного верстата для відкритих робіт та при-

значення його головних вузлів. 

14. Обертальні механізми бурильних верстатів: призначення, конструктивні 

схеми та принцип дії. 

15. Механізми подачі бурильних верстатів: призначення, конструктивні схе-

ми та принцип дії. 

16. Конструкція та принцип дії заглибленого пневмоударника. 

17.  Машини та пристрої для заряджання та забивання свердловин: конструк-

тивні схеми, основні параметри. 

18.  Конструктивна схема та принцип дії прямої лопати з зубчасто-рейковим 

механізмом натиску. 

19.  Конструктивна схема та принцип дії прямої лопати з канатним механіз-

мом натиску. 

20. Конструктивна схема та принцип дії гідравлічної прямої лопати. 

21. Конструкція робочого обладнання механічної прямої лопати. 

22. Конструкція робочого обладнання драглайну. 

23. Поворотні платформи одноківшевих екскаваторів: призначення, схеми 

опорно-поворотних пристроїв, поворотні механізми. 

24. Гусеничний хід екскаваторів: конструкція, класифікація, галузі викорис-

тання, переваги та недоліки різних типів ходу. 

25. Конструктивна схема та принцип дії драглайну. 

26. Крокуючий хід екскаваторів: галузі використання, класифікація, констру-

кція гідравлічного крокуючого ходу. 

27. Роторні екскаватори: призначення, класифікація, конструкція та принцип 

дії; основні правила техніки безпеки при експлуатації роторних екскаваторів. 

28. Рейко-крокуючий хід роторних екскаваторів: конструкція та принцип 

дії. 

29. Скрепери: призначення, класифікація, основні елементи  конструкції на-

пів-причіпного скрепера. 

30. Бульдозери: призначення,класифікація, основні елементи робочого обла-

днання, різновиди відвалів. 

31.  Гідромоніторі: призначення і конструкція; схема розробки родовища із 

застосуванням гідромеханізації. 

32. 3емснаряди: призначення і конструкція, конструктивна схема, принцип 

дії. 
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33. Драги: призначення, конструктивна схема драги та принцип дії; способи 

пересування драг. 

34. Загальний устрій стрічкового конвеєра; основні вузли та їхнє призначен-

ня. 

35. Конструкція стрічок стрічкового конвеєра. Елементи конструкцій та їхнє 

призначення. 

36. Схеми охоплення стрічкою приводних барабанів стрічкових конвеєрів. 

37. Пристрої для очищення стрічки стрічкового конвеєра. Принцип дії, місце 

встановлення, галузі застосування. 

38. Пристрої для завантаження стрічкових конвеєрів. Конструктивне вико-

нання та вимоги до них. 

39. Пристрої для розвантаження стрічкових конвеєрів по довжині. Конструк-

тивне виконання та галузі застосування. 

40. Гальмові та стопорні пристрої стрічкових конвеєрів. Призначення, різно-

види, галузі застосування. 

41. Стрічково-канатні конвеєри: загальний устрій, основні вузли, принцип 

передачі тягового зусилля від каната до стрічки. 

42. Стрічкові конвеєри для великих кутів нахилу. Порівняльний аналіз їхніх 

конструкцій, переваги та недоліки. 

43. Схеми натяжних станцій стрічкових конвеєрів: призначення, принцип дії 

та галузь їх використання. 

44. Схеми приводних станцій стрічкових конвеєрів. Порівняльний аналіз різ-

них схем приводу. 

45. Центрувальні роликові опори стрічкових конвеєрів: призначення, їхні рі-

зновиди та принцип дії. 

46. Амортизаційні роликові опори стрічкових конвеєрів: призначення, конс-

труктивне виконання та принцип дії. 

47. Скребкові конвеєри: загальний устрій, принцип дії, класифікація, галузі 

використання. 

48. Конструкції ланцюгів скребкових конвеєрів та галузі їхнього викорис-

тання. 

49. Стрічково-ланцюгові конвеєри з вільно лежачою стрічкою та з жорстко 

зак-ріпленою стрічкою до ланцюгів. 

50.  Пластинчаті конвеєри: принцип дії, основні елементи, галузі застосуван-

ня. 

51. Вібраційні конвеєри: загальний устрій, принцип дії, галузі використання. 

52.  Конструкції приводних пристроїв вібраційних конвеєрів та галузі  їхньо-

го використання. 

53.  Конструкції та типи скреперів для підземного видобутку. Галузі застосу-

ва-ння різних типів скреперів. 

54. Конструкції та типи скреперних лебідок. Кінематична схема скреперної 

лебідки. 

55. Призначення, конструкції та класифікація рудникових електровозів. 

56. Конструктивні  варіанти підвішування рами рудникових електровозів, їхні 
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переваги та недоліки. 

57. Варіанти розміщення приводів на рудникових електровозах. Дати порів-

няльну характеристику. 

58. Конструкції та принцип дії контролерів рудникових електровозів, галузі 

їхнього використання. 

59. Струмоприймальні пристрої рудникових електровозів: різновиди конс-

трукції та галузі використання. 

60. Конструкції та принцип дії гальмових систем рудникових електровозів. 

61. Організація та структура керування підземною електровозною відкаткою. 

62. Використання засобів високочастотного зв’язку та СЦБ на підземній еле-

ктровозній відкатці. 

63.  Конструкції  вагонеток для перевезення людей по горизонтальним та по-

хилим виробкам. 

64. Різновиди зчіпних пристроїв рудникових вагонеток ті галузі їхнього ви-

користання. 

65. Верхній устрій рейкової колії та його характеристики. 

66. Схеми з’єднань рейкових колій за допомогою стрілочних переводів та га-

лузі їхнього використання. 

67. Конструкція, елементи та характеристика стрілочних переводів рейкових 

колій. 

68. Конструкція, призначення та використання шляхових стопорів та шляхо-

вих гальм. 

69. Різновиди люкових затворів та галузі їхнього використання. 

70. Загальний устрій, різновиди конструкцій та класифікація кругових пере-

кидачів вагонеток. 

71. Транспортування машин та обладнання з заводу-виробника до виробни-

чого підприємства, а також по стовбурам та підземним виробкам шахт. 

72. Монтаж гірничого обладнання: перелік машин, для яких потрібна ця опе-

рація, монтажні площадки та їхнє обладнання і пристрої; обкатка машин піс-

ля монтажу. 

73. Технічне  обслуговування гірничого обладнання: діагностика обладнання, 

змащування машин та основні властивості змащувальних матеріалів. 

74. 3береження машин: види збереження, підготовка обладнання до збере-

ження, контроль збереження і зняття машин зі збереження. 

75. Щокові дробарки. Призначення, класифікація, особливості експлуатації. 

76. Конусні дробарки крупного дрібнення. Конструктивні схеми та їх порів-

няльний аналіз. 

77. Конусні дробарки середнього та дрібного дрібнення. Загальна конструк-

ція та принцип роботи. 

78. Валкові дробарки. Призначення, галузі використання, конструктивні осо-

бливості. 

79. Дробарки ударної дії. Класифікація та особливості руйнування матеріалу. 

80. Кульові та стрижневі млини. Конструкції, особливості експлуатації. 

81. Млини самоподрібнення. Спеціальні конструкції млинів. 



8 
 

82. Обладнання для сортування гірничої маси. Класифікація просіювальних 

поверхонь. Нерухомі грохоти. 

83. Вібраційні грохоти з круговим рухом сита. Порівняльний аналіз існуючих 

конструкцій. 

84. Вібраційні грохоти з прямолінійним рухом сита. Валкові грохоти. 

85. Загальна класифікація збагачувальних машин. Умови експлуатації збага-

чувальних машин та вимоги, що ставляться до них. 

86. Обладнання для гідравлічної класифікації. Конструктивні особливості, 

основні параметри. 

87. Машини і апарати для промивання руд. Відсаджувальне обладнання. 

88.  Машини для збагачення у важких середовищах. Класифікація важко се-

редо-вищних сепараторів. 

89.  Машини і апарати для збагачення у рухомому водяному потоці. Конс-

труктивні та технологічні параметри, практика роботи. 

90. Обладнання для магнітної сепарації. Класифікація магнітних сепараторів 

та допоміжного обладнання. 

91. Електричне збагачення.  Підготовка матеріалу до електричної сепарації, 

різновиди електричних сепараторів та класифікаторів. 

92. Машини і апарати флотаційного збагачення. Класифікація і галузі вико-

ристання флотомашин. 

93. Машини і апарати допоміжних процесів збагачення. Обладнання для зне-

воднення та сушіння продуктів збагачення. 

94. 0бладнання для огрудкування концентратів. Машини і агрегати для виро-

бництва агломерату та окатишів. 

95. Етапи  створення гірничих машин. Види проектної документації. Основні 

стадії проектування. 

96. Принципи і методи конструювання засобів механізації. Загальні правила 

конструювання. 

97. Уніфікація і стандартизація в проектуванні. Створення уніфікованих та 

параметричних рядів машин. 

98. Економічні основи конструювання. Шляхи забезпечення економічної 

ефективності конструкції. Основні критерії працездатності деталей машин. 

99. Прийоми зменшення маси і металоємності конструкцій гірничих машин. 

100. Підвищення жорсткості деталей та вузлів засобів механізації. 

101. Методи підвищення циклічної та контактної міцності вузлів і деталей 

машин. 

102. Розрахунки та конструювання бурильних машин. Проектування бури-

льного обладнання. 

103.  Ви бір вихідних параметрів і проектування навантажувальних машин з 

різними виконавчими органами. 

104. Проектування та конструювання вібротранспортних машин. 

105. Розрахунки та конструювання виймальних та виймально-транспортних 

машин для відкритої розробки. 

106. Розрахунки та проектування приводів гірничих та транспортних машин. 
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107. Заг альні принципи розрахунків та конструювання засобів безперервно-

го транспорту. 

108. Особливості експлуатації і проектування рейкового транспорту. 

109. Динаміка транспортних машин. Принцип тягового розрахунку різних 

типів транспорту. 

110. Основні принципи та особливості потокового виробництва в гірничій 

про-мисловості. 

111.  Особливості формування комплексів самохідного обладання для прове-

де-ння горизонтальних підземних виробок. 

112.  Комплекси машин для механізації процесів очисного виймання гірничої 

маси в підземних умовах. 

113. Комплекси обладнання для механізації допоміжних операцій гірничого 

ви-робництва. 

114. Комплекси обладнання для механізації відкритих гірничих робіт. 

115. Показники надійності гірничого обладнання. Довговічність, безвідмов-

ність, ремонтопридатність. 

116. Класифікація відмов гірничого та гірничо-збагачувального обладнання. 

Фізична природа відмов. 

117. Структурне резервування гірничої техніки. 

118. Збирання інформації та визначення кількісних значень показників на-

дійності. 

119. Забезпечення надійності на стадії проектування. Основні методи підви- 

щення надійності. 

120. Визначення надійності та методи її підвищення на стадії виготовлення 

гірничих машин. 

121. Забезпечення надійності засобів механізації в умовах експлуатації. Сис-

тема планово-попереджувальних ремонтів обладнання. 

122. Формування потоку відмов техніки. Параметри потоку відмов. Власти-

вості найпростішого потоку відмов. 

123. Заміна елементів гірничої техніки як спосіб підтримання належного рів-

ня надійності. Розрахунок необхідної кількості запасних частин. 

124.  Підвищення довговічності гірничого та гірничо-збагачувального облад-

нання. Старіння машин. 

125. Види руйнувань та зношення деталей машин. Методи зниження швид-

кості зношення деталей. 

126. Структурна схема капітального ремонту машин. 

127. Розбирання  машин та миття вузлів і деталей. 

128. Дефектування деталей машин. 

129. Відновлення  деталей гірничих машин методом електродугового зварю-

вання. 

130. Газове зварювання деталей машин. 

131. Відновлення деталей методами наплавлення під шаром флюсу, в сере-

довищі інертних газів та вібродугового наплавлення. 

132. Відновлення деталей гірничих машин металізацією та осталюванням. 
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133. Відновлення деталей гладким та пористим хромуванням. 

134. Відновлення деталей пластичною деформацією та електромеханічною 

обробкою. 

135. Статичне та динамічне балансування деталей машин. 

136. Вібраційні технології та техніка, що використовується в гірничій проми-

словості. 

137. Способи збудження вібраційних коливань та конструктивні типи вібра-

ційних приводів гірничих машин. 

138. Регулювання параметрів коливань вібраційних приводів. 

139. Розрахунки та конструювання гірничих вібротранспортних машин. 

140. Гірничотехнічні умови експлуатації і динамічні навантаження гірничих 

машин. 

141. Динамічні навантаження і експлуатаційна надійність гірничих машин. 

142. Способи і системи зниження динамічних навантажень гірничих машин.  

143. Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального 

процесу у вищій школі. 

144. Форми та організація навчального процесу у вищих навчальних закла-

дах. 

145. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах. 

146. Технічні дисципліни як основа підготовки наукових та інженерних пра-

цівників. 

147. Гірничо-металургійна техніка як об’єкт дослідження, проектування, ви-

готовлення та експлуатації. 

148. Методи і основні форми викладання технічних дисциплін. 

149. Методи технічної творчості та захисту інтелектуальної власності. 

150. Методи і засоби теоретичних та експериментальних наукових дослі-

джень. 

 

4. Рекомендована література для підготовки 

до фахового вступного випробування 

1. Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В. В. Дробление, измельчение, грохо-

чение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1980. 

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. -  М.: Машино-

строение, 1973. 

3. Барташев Л.В. Технико-экономические расчеты при проектировании и про-

изводстве машин . - М.: Машиностроение, 1973. 

4. Бедрань Н.Г. Машины для обогащения полезных ископаемых. - Киев-До-

нецк: Вища школа, 1980. 

5. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. – М.: Высшая школа, 

1980. 

6. Биргер И.А. Техническая диагностика. - М.: Машиностроение, 1978. 

7. Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов. – М.: 

Недра, 1986, - 144 с. 
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8. Васильев Н.В. Основы проектирования и расчеты транспортных устройств 

и складов обогатительных фабрик. - М.: Недра, 1965. 

9. Вентцель  Е.С. Теория вероятностей.  - М.: Наука, 1969. 

10. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г. 

Кременя; авт. кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – К.: 

Освіта України, 2004.   

11. Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга. - М.: Недра, 1981. 

12. Вороновский К.Ф., Пухов Ю.С., Шелаганов В.И.  Горные, транспортные и 

стационарные машины. -  М.: Недра, 1985. 

13. Донченко A.C., Донченко В. А. Справочник механика рудообогатитель-

ной фабрики. - М.: Недра, 1975. 

14. Гетопанов В.H., Рачек В.М. Проектирование и надежность средств ком-

плексной механизации. - М. : Недра, 1986. 

15. Гончаревич И.Ф. Вибротехника в горном производстве. - М.: Недра,  1992. 

16. Гончаревич И.Ф.  Динамика  вибрационного транспортирования. - М.: 

 Наука, 1972. 

17. Гончаревич И.Ф., Дьяков В.А. Транспортные машины и комплексы не-

прерывного действия для скальных грузов. – М.: Недра, 1989. 

18. Громадский А.С. Снижение динамических нагрузок карьерных экскавато-

ров. – Кривой Рог: Издательский центр КТУ, 2008. 

19. Гірничі машини та обладнання для добування руд. Видання 2-е , перероб-

лене та доповнене (під заг. ред. Громадського А.С.). -  Кривий Ріг: Видавн. 

центр ДВНЗ «КТУ», 2017.  

20. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Машини основних про-

цесів переробки руд (навчальний посібник) (гриф МОНУ №1/11-894 від 

02.02.11). - Кривий Ріг: КНУ, 2011.  

21. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Машини допоміжних 

процесів переробки руд (навчальний посібник) (гриф МОНУ №1/11-9551 від 

13.10.11). -  Кривий Ріг: КНУ, 2011.  

22. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Конструкції, експлуа-

тація та обслуговування сучасної гірничорудної прохідницької техніки (гриф 

МОНУ №1/11–12580 від 29.12.2011). - Кривий Ріг: КНУ, 2011.  

23. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Машини підготовчих 

процесів переробки руд (гриф МОНУ №1/11–147 від 11.01.11) ). - Кривий Ріг: 

КНУ, 2012.  

24. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Проектування, форму-

вання та використання комплексів гірничорудного механізованого обладнан-

ня. -  Кривий Ріг: Видавн. центр ДВНЗ «КТУ», 2017.  

25. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Ліфенцов О.С. Проек-

тування гірничих машин і комплексів для видобутку та переробки руд. -  

Кривий Ріг: Видавн. центр ДВНЗ «КТУ», 2017.  

26. ЕСКД. Основные положения.  

27. Заелов В.Л. Механизация крепления горных выработок. - М.: Недра, 1980. 

28. Замышлеев В.Ф., Русихин В.И., Шешко Е.Е. Эксплуатация и ремонт карь-
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ерного оборудования: Учебное пособие для вузов. - М,: Недра, 1991. 

29. Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортных машин.- - 

К.: Вища школа, 1984. 

30. Иофин С.Л., Шкарпетин В.В., Сергеев В.Е. Поточная технология подзем-

ной добычи крепких руд. – М.: Недра, 1979. – 297 с. 

31. Каварма И.И., Бровко А.В. Комплексы поточного транспорта для подзем-

ной разработки крепких руд. – М.: Недра, 1986. – 86 с. 

32. Каварма И.И., Дидок A.B. Средства механизации рудных шахт: Справоч-

ник.'- К.: Техніка, 1989. 

33. Калиниченко Ю.П. Монтаж, эксплуатация и ремонт транспортных машин 

горнорудных шахт: Справочное пособие. – М.: Недра, 1992. 

34. Кармазин В.И., Серго Е.Е. и др. Процессы и машины для обогащения по-

лезных ископаемых. - М.: Недра, 1974. 

35. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2-е вид, випр. та доп.,Навч 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.  

36. Котаев В.П., Макутов H.A., Гусенков А.П. Расчеты деталей машин на про-

чность и долговечность. - М.: Машиностроение, 1985. 

37. Кубарев А.И. Надежность в машиностроении. - М.: Машиностроение, 

1977. 

38. Маринин Б.H., Титиевский Е.М. Слесарь рудообогатительной фабрики. -  

М.: Недра, 1974. 

39. Машины и оборудование для проведения горизонтальных и наклонных 

выработок / Под ред. Б. Ф.Братченко. - М.: Недра, 1975. 

40. Медведев И.Ф. Режимы бурения и выбор буровых машин. - М.: Недра, 

1985. 

41. Механизация взрывных работ / Под ред. М.Ф.Друкованого. - М.: Недра, 

1984. 

42. Музгин С.С. Погрузка руды самоходными машинами. - Алма-Ата: Наука, 

1978. 

43. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник.- К.: 

Центр учбової літератури, 2007.  

44. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. 

В 2-х кн. - М.: Машиностроение, 1978 

45. Подземный транспорт шахт и рудников: (Справочник) / Под ред. Г.Л. 

Пейсаховича и И.П. Романова. - М.: Недра, 1985. 

46. Производство агломерата и окатышей. Справочн. изд. / Базилевич С.В., 

Астахов А.Г., Майзель Г.М. и др. - М.: Металлургия, 1984. 

47. Решетов Д.Н., Иванов A.C., Фадеев В.З. Надежность машин. -  М.: Выс-

шая школа, 1988. 

48. Решетов Д.Н. Работоспособность и надежность деталей машин .- М.: Ма-

шиностроение, 1974. 

49. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ / Под ред. 

В.Ф.Братченко. - М.: Недра, 1978. 
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собие для вузов. М.: Недра, 1987.  
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