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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 

 

1. «Дослідження життєвого циклу гірничих машин». 

2. «Динаміка гірничих машин». 

3. «Моделювання і оптимізація процесів у галузевому машинобуду-

ванні». 

4. «Надійність гірничих, транспортних та збагачувальних машин». 

5. «Основи наукових досліджень». 

6. «Нові технічні рішення гірничих машин». 

7. «Проектування збагачувальних машин». 

8. «Засоби механізації потокових технологій видобутку руди». 

 

 

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 3 контрольних питання. На виконання робо-

ти відводиться 3 астрономічні години (180 хвилин). 

За складання екзамену здобувач може отримати до 100 балів. У кожний 

білет входить 3 теоретичних питання. Кожне питання оцінюється у 30 балів і 

10 балів здобувач отримує додатково за якість відповідей.  

Критерії оцінювання відповіді враховують, насамперед, її повноту і пра-

вильність, а також здатність здобувача узагальнювати отримані знання, за-

стосовувати правила, принципи і закони у конкретних ситуаціях, аналізувати 

та оцінювати факти, інтерпретувати схеми і графіки, викладати матеріал чіт-

ко, логічно та послідовно. 

Складові оцінювання відповіді здобувача: 

- логіка викладення, культура мови – 24 бали; 

- аналітичність міркування, вміння робити порівняння, правильний об-

ґрунтований висновок - 24 бали; 

- повнота розкриття питання – 26 балів; 

- правильне застосування засвоєного матеріалу – 26 балів. 

Оцінювання рівня знань при складанні екзамену здійснюється за наступ-

ними критеріями: 

- відмінно (90-100 балів) відповідає виявлення всебічного системного і 

глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння інформації з лекційного 

курсу, основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апара-



том, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вміння вико-

ристовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситу-

ацій; 

- добре (71-89 балів) відповідає виявлення знання основного програмного 

матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння 

основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбачени-

ми програмою, вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, 

допускаючи окремі непринципові помилки; 

- задовільно (50-70 балів) відповідає виявлення знання основного програ-

много матеріалу; засвоєння інформації тільки з лекційного курсу; володіння 

основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбачени-

ми програмою, але невміння використовувати їх для вирішення типових си-

туацій, допускаючи при цьому принципові помилки; 

- незадовільному рівню (0-49 балів) відповідає виявлення значних прога-

лин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими понят-

тями, методами та інструментарієм, припускаючись при їх використанні 

принципових помилок. 

Кінцева оцінка виставляється у відповідності зі шкалою оцінювання: на-

ціональна (п’ятибальна оцінка)/оцінка за ECTS. 

Якщо здобувач на момент закінчення останнього проведення контрольно-

го заходу з відповідної дисципліни не набрав необхідної кількості балів, він, 

за згодою деканату, може здійснити додаткові спроби з їх складання. Кіль-

кість додаткових спроб обмежується двома. 

Порядок переведення результатів підсумкового оцінювання знань студен-

тів, визначених за 100-бальною шкалою оцінювання в інші шкали, що вико-

ристовуються у вищій школі відповідно до вимог Болонської концепції. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практи-

ки 

90 – 100 А Відмінно (зараховано)  

80-89 В 
Добре (зараховано)  

71-79 С 

61-70 D 
Задовільно (зараховано)  

50-60 Е  

30-49 FX 
незадовільно з можливістю повторного складання  

(не зараховано) 

0-29 F 

незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням  

дисципліни (не зараховано) 

 

 



3 ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1 «Дослідження життєвого циклу гірничих машин» 

Проектування та вимоги до механізованих комплексів гірничого вироб-

ництва. 

Основні етапи створення гірничої техніки і види проектних робіт. 

Продуктивність комплексів і агрегатів. Економічні основи конструюван-

ня. 

Комплексна механізація процесів підземної розробки рудних родовищ. 

Загальні принципи технології і техніки при підземному видобутку залізних 

руд.  

Технічне обслуговування гірничих машин. 

Залежність параметрів технічного стану і працездатності гірничих машин 

від умов експлуатації і конструктивних, виробничо-технологічних та експлу-

атаційних факторів. 

Діагностика гірничих машин і змащування гірничих машин. 

Демонтаж гірничих машин. 

 

3.2 «Динаміка гірничих машин» 

Гірнича машина як об’єкт дослідження динамічних процесів 

Особливості реєстрації і аналізу випадкових динамічних наванта-

жень гірничих машин. 

Гірничотехнічні умови експлуатації і динамічні навантаження гірни-

чих машин. 

Динамічні навантаження і експлуатаційна надійність роботи облад-

нання гірничої машини. 

Складання приведеної еквівалентної моделі гірничої машини . 

Розрахунок та ідентифікація спектрів коливань гірничої машини на 

прикладі кар’єрного екскаватора. 

Вибір раціональних параметрів підвіски робочого устаткування екс-

каватора 

Теоретичні та практичні основи зниження вібрації амортизаторами   

селективного демпфування власних коливань. 

Розробка і експлуатація систем, зниження динамічних навантажень  

устаткування гірничих машин на прикладі кар’єрних екскаваторів/ 

 

 

3.3 «Моделювання і оптимізація процесів  

у галузевому машинобудуванні» 

 

3.3.1 Поняття моделей 

Визначення моделі. Класифікація моделей. Методи моделювання.  

Класифікація методів моделювання. 



3.3.2 Математичні моделі. 

Визначення математичної моделі. Змістовна модель. Вимоги до  ма-

тематичних моделей. Типи математичних моделей. Послідовність побу-

дови математичної моделі. 

3.3.3 Математичні моделі на основі експериментальних досліджень  

Основні поняття. Планування експериментів. Регресійний аналіз в  

MathCAD. Кореляційний аналіз в MathCAD. Метод найменших квадра-

тів. 

3.3.4 Математичні моделі на основі диференційних рівнянь  

Основні поняття. Початкові умови. Складання диференційних рів-

нянь. Опис сімейства кривих. Налаштування відомого диференційного 

рівняння під умови задачі. Розв’язання диференційних рівнянь методом 

кінцевих різниць. 

3.3.5 Основи теорії графів 

Графи та способи їх завдання. Основні визначення. Представлення 

графів через матриці. Дерева. Полюсні графи. Двополюсні графи. Прик-

лади двополюсних графів. Механічні поступальні системи. Механічні 

обертальні системи. Пневматичні (гідравлічні) системи. Багатополюсні 

компоненти. Полюсний граф багатополюсника. Диференціальний реду-

ктор. Гідромеханічні багатополюсними. 

 

3.3.6 Основні поняття і визначення оптимізації 

Основні визначення і поняття. Постановлення завдання оптимізації. 

Види оптимізації. Класифікація методів оптимізації. 

 

3.3.7 Одновимірна оптимізація 

Завдання одновимірної оптимізації. Екстремум одновимірної функ-

ції, що диференціюється. Метод золотого перерізу. Метод повного пе-

ребору. 

 

3.3.8 Багатовимірні завдання оптимізації 

Завдання багатовимірної оптимізації. Екстремум функції багатьох 

змінних, що диференціюється. Пошук екстремуму функції за допомо-

гою MathCAD. Метод покоординатного спуска. Сімплекс-метод. 

3.3.9 Умовна оптимізація 

Визначення умовної оптимізації. Математичне програмування. Ліні-

йне програмування. Задача лінійного програмування про ресурси. Зада-

ча лінійного програмування про розкроювання. Нелінійне програмуван -

ня. 

3.3.10 Багатокритерійна оптимізація 

Визначення багакритерійної оптимізації. Постановлення завдання 

багатокритерійної оптимізації. Оптимальність за Парето. Метод пошу-



ку компромісного рішення на основі зваженого середньоарифметично-

го. Метод багатокритерійної оптимізації для неявнозаданих функцій . 

3.3.11 Оптимізація моделей на основі графів 

Остов мінімальної ваги. Задача про найкоротший шлях на графі.  

Найкоротший шлях на орієнтованому графі. Поняття про мережеве 

планування. 

3.3.12 Оптимізація конструкцій за допомогою САПР SOLIDWORKS  

Основні поняття параметричної оптимізації конструкції. Послідов-

ність параметричної оптимізації конструкції. Топологічна оптимізація. 

Послідовність топологічної оптимізації. Помилки при топологічній оп-

тимізації. 

 

3.4 «Надійність гірничих, транспортних та збагачувальних машин» 

3.4.1Терміни, визначення і показники надійності гірничого обладнання 

Основні терміни та визначення теорії надійності. Працездатність, надій-

ність, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збереженість те-

хнічних об’єктів. Відмова як одне з найважливіших понять теорії надійності. 

Основні показники надійності 

3.4.2 Теорія ймовірності та її використання для оцінки надійності.  

Розподілення та чисельні характеристики випадкових величин 

Основні поняття теорії ймовірності. Класифікація подій. Теореми скла-

дання та множення ймовірностей. Теорема повної ймовірності. Розподілення 

та чисельні характеристики випадкових величин. 

3.4.3 Класифікація і фізична природа відмов  

гірничого та гірничозбагачувального обладнання 

Класифікація відмов гірничого обладнання. Основні причини і наслідки 

відмов гірничого та гірничозбагачувального обладнання. Фізична природа 

відмов елементів гірничих машин. Основні види та особливості навантажень 

гірничого обладнання. Причини, наслідки та різновиди зношення деталей 

машин. Шляхи боротьби зі зношенням. 

3.4.4 Збирання інформації та визначення  

кількісних показників надійності 

Способи і форми отримання статистичної інформації про роботу облад-

нання в умовах його експлуатації. Вимоги до якості цієї інформації. Визна-

чення мінімального обсягу статистичних даних. Оцінка результатів спосте-

режень. Обробка статистичних даних. 

3.4.5 Формування потоку відмов гірничих машин.  

Структурні формули надійності 

Потік відмов та його характеристики. Параметр потоку відмов. Власти-

вості найпростішого потоку відмов. Структурні формули надійності засобів 

механізації гірничих робіт. 



3.4.6 Аналіз структурних станів та визначення надійності  

функціонування засобів механізації гірничих машин 

Структурні стани механічного обладнання. Функціонування засобів ме-

ханізації як випадкове чергування їх різних структурних станів. Формування 

потоків відмов обладнання при послідовному та паралельному з’єднанні його 

елементів. Різновиди зв’язків засобів механізації. 

3.4.7 Структурне резервування  

гірничого та гірничозбагачувального обладнання 

Резервування як спосіб підвищення працездатності механічного облад-

нання. Навантажувальне, часове та структурне резервування. Кратність резе-

рву. Способи резервування. 

3.4.8 Способи і методи підвищення надійності обладнання  

на стадіях проектування та виготовлення машин 

Оптимізація рівня надійності створюваної техніки. Шляхи підвищення 

надійності гірничої техніки на стадії проектування. Основні засоби та раціо-

нальні межі підвищення довговічності деталей машин. Способи підвищення 

надійності механічного обладнання на стадії його виготовлення. 

3.4.9 Основні заходи щодо забезпечення надійності обладнання  

при його використанні у робочих умовах 

Умови і режими роботи механічного обладнання. Етапи зношення дета-

лей машин під час експлуатації. Основні раціональні шляхи підвищення на-

дійності у процесі експлуатації. Планово-попереджувальна система технічно-

го обслуговування та ремонту гірничого обладнання. Види технічного обслу-

говування та методи ремонту. Основні принципи керування надійністю гір-

ничого обладнання на стадії його експлуатації. 

3.4.10 Шляхи підвищення надійності  

гірничого, транспортного та збагачувального обладнання 

Основні різновиди ушкоджень гірничого обладнання. Заходи підвищен-

ня рівня надійності бурового і виймально-навантажувального обладнання, 

трубо- і пульпопроводів, що працюють в умовах контакту з абразивною гір-

ничою масою. Підвищення довговічності електровозного та конвеєрного тра-

нспорту. Заходи підвищення надійності дробарок і млинів різних типів. 

 

3.5 «Основи наукових досліджень» 

 

3.5.1 Основні поняття, категорії і принципи наукових  досліджень 

Понятійний апарат науки, рівні та форми наукового пізнання . Види 

класифікацій наук. 

3.5.2 Методологія та методи наукового дослідження  

Методологія наукового дослідження. Системний підхід як напря-

мок методології наукового пізнання. Методи наукового дослідження. 



Загально філософські методи. Загальнонаукові методи дослідження. 

Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. 

Загально-логічні методи. Історичний та логічний методи наукового пі-

знання. Методика наукового дослідження. 

3.5.3 Організація та етапи виконання наукових досліджень  

Підготовка та виконання наукових досліджень . Структура та етапи 

виконання наукового дослідження. 

3.5.4 Магістерська робота як результат наукового  дослідження 

Загальна характеристика магістерської роботи . Визначення основ-

них складових магістерської роботи. Наукова новизна. Практичне зна-

чення одержаних результатів. Апробація результатів роботи. Висновки 

та рекомендації. Керування часом при виконанні досліджень за темою 

магістерської роботи. 

 

3.5.5 Підготовка наукових публікацій за темою магістерської  роботи 

Найбільш поширені види наукових видань для публікації результа-

тів наукових досліджень. УДК – універсальна десяткова класифікація. 

Вивчення першоджерел як форма наукової роботи. Методи добору фак-

тичних матеріалів і огляду. Робота над статтями та доповідями. Вимоги 

до усного викладу, презентації. Поняття академічної доброчесності. 

Основні види порушень академічної доброчесності . 

 

 

3.6 «Нові технічні рішення гірничих машин» 

 

3.6.1 Основні поняття та постулати  

теорії розв’язання винахідницьких завдань 

Вступ. Основні поняття та постулати теорії розв’язання винахідни-

цьких завдань (ТВРЗ). Типи інструментів ТРВЗ. Протиріччя вимог та 

протиріччя властивостей. 

 3.6.2 Прийоми розв’язання протиріч вимог та властивостей 

Прийоми розв’язання технічних протиріч. Список 40 основних 

прийомів розв’язання технічних протиріч. Список 10 додаткових при-

йомів розв’язання технічних протиріч. Таблиця застосування прийомів 

розв’язання технічних протиріч. Загальносистемні прийоми вирішення 

протиріч вимог. Принципи розв’язання протиріч властивостей. 

3.6.3 Закони розвитку систем 

Закон повноти частин системи. Закон «енергетичної провідності» 

системи. Закон узгодження ритміки частин системи. Закон збільшення 

ступеня ідеальності системи. Закон нерівномірності розвитку частин 

системи. Закон переходу в надсистему. Закон динамізації технічних си-

стем. Закон переходу з макрорівня на мікрорівень. Закон збільшення 



ступеня вепольності. 

3.6.4 Тенденції та лінії розвитку систем 

Перехід в надсістему і до підсистем (на мікрорівень). Лінії  колек-

тивно–індивідуального використання систем. Лінія введення елементів  

(речовин). Лінія введення і розвитку полів взаємодії. Лінія дроблення і 

динамізації. Лінії узгодження–неузгодженості і структуризації. Лінія 

розвитку систем за допомогою S-подібних кривих. 

3.6.5 Дерева еволюції 

Побудова дерев еволюції. Базове і конкретне Дерева еволюції. Ви-

моги до класифікаційної структури. Використання дерев еволюції. 

3.6.6 Системний оператор 

Основні визначення. Філогенез та онтогенез у системному опера-

торі. 

 

3.6.7 Функціональний аналіз 

Модель функцій. Види аналізу. Аналіз функцій елементів системи. 

Алгоритм формування функцій елементів системи. Теореми функціона-

льного аналізу. 

3.6.8 Стандарти розв’язання винахідницьких завдань  

Універсальна система стандартів розв’язання винахідницьких за-

вдань. Визначення стандарту. Стандарт № 1. Стандарт № 2. Стандарт № 

3. Стандарт № 4. Стандарт № 5. Стандарт № 6. Стандарт № 7. Стандарт 

№ 8. Стандарт № 9. Стандарт № 10. Пошук і використання інформації в 

ТРВЗ. 

3.6.9 Елеполі 

Основні визначення. Правила роботи з елеполями.  

3.6.10 Уведення в АРВЗ 

Алгоритм розв’язання винахідницьких завдань. Конфліктуючі еле-

менти. Оперативний час, оперативна зона. Системні ресурси, матеріа-

льно–польові ресурси. 

3.6.11 Методи та інструменти розвитку творчої уяви  

Психологічна інерція. Метод спроб та помилок. Класифікації мето-

дів розвитку творчої уяви. Мозковий штурм. Синектика.  Метод фока-

льних об’єктів. Метод «Сніжного кома». Метод «Золотої рибки». Опе-

ратор РВС. Метод числової осі. Оператор РВС (розмір, час, вартість). 

Метод маленьких чоловічків. 

3.6.12 Прогнозування на основі методів ТРВЗ  

Кількісні та якісні методи прогнозування. Прогнозування на основі 

методу дозволу «Вузлових» протиріч». Протиріччя та ідеальність як 



методи прогнозування. Прогнозування соціально–технічних і соціаль-

них систем. Прогнозування глобальних систем. Етапи прогнозування на 

основі дозволу «Вузлових» протиріч». Метод системного багаторівне-

вого прогнозування. 

 

 

3.7 «Проектування збагачувальних машин» 

3.7.1 Вимоги та основні етапи створення сучасної гірничозбагачувальної 

техніки. Організація процесу проектування та порядок розробки проекту 

Підготовчі, основні та допоміжні технологічні процеси збагачення руд. 

Вимоги до гірничозбагачувальної техніки. Основні етапи розробки нової те-

хніки. Науково-дослідницькі роботи як складова частина процесу проекту-

вання. Забезпечення якості об’єкту проектування. Показники призначення та 

надійності техніки. Прогнозування параметрів гірничозбагачувальних ма-

шин. Стадії розробки конструкторської документації. Підготовка, організація 

та освоєння серійного виробництва машин. Порядок розробки проекту. 

 

3.7.2 Універсальні методи проектування  

гірничих та гірничозбагачувальних машин 

Методи створення похідних машин на базі уніфікації. Способи раціона-

льного скорочення номенклатури об’єктів виробництва. Шляхи зниження 

маси та металоємності машин. Методи підвищення міцності, жорсткості та 

надійності конструкцій гірничої техніки. 

 

3.7.3 Загальні принципи та методи конструювання гірничої техніки 

Конструкційні матеріали гірничого та гірничозбагачувального облад-

нання. Основні принципи раціонального конструювання гірничої техніки. 

Методи конструювання деталей, що працюють під дією навантажень. Вибір 

раціональних конструктивних форм деталей та порядку їхнього компонуван-

ня. 

 

3.7.4 Розрахунки гірничих та гірничозбагачувальних машин 

Режими навантаження гірничих та гірничозбагачувальних машин. Роз-

рахунки конструкцій на міцність та жорсткість. Розрахунки деталей та вузлів, 

що працюють під впливом змінних у часі навантажень. Розрахунок деталей, 

що працюють у режимі абразивного зношення. 

 

3.7.5 Проектування механічного обладнання  

для подрібнення гірничої маси 

Теоретичні та практичні особливості процесів механічного подрібнення 

міцної мінеральної сировини. Способи подрібнення, параметри ефективності 

процесу. Основи механіки руйнування гірничих порід. Розрахунки і конс-

труювання щокових, конусних, валкових, молоткових та роторно-бильних 

дробарок. Особливості проектування барабанних млинів. Проектування под-

рібнювального обладнання вібраційного типу. 



3.7.6 Проектування механічного обладнання  

для грохочення гірничої маси 

Особливості процесу розділення матеріалів за крупністю на ситі. Основ-

ні параметри процесу грохочення. Класифікація грохотів гірничозбагачува-

льного виробництва. Вибір вихідних параметрів та основні принципи проек-

тування робочих органів, систем віброізоляції та приводних пристроїв грохо-

тів вібраційного типу.  

 

3.7.7 Проектування механічного обладнання  

основних процесів збагачення 

Продукти та результати основних процесів збагачення мінеральної си-

ровини. Принципи проектування механічного обладнання для гравітаційної, 

флотаційної, магнітної, електричної та радіометричної сепарації металевих 

руд. 

 

3.7.8 Проектування механічного обладнання  

допоміжних процесів збагачення 

Класифікація та важливість здійснення допоміжних процесів збагачення 

мінеральної сировини. Основні принципи проектування транспортного обла-

днання гірничозбагачувальних підприємств (стрічкових та вібраційних кон-

веєрів, живильників). Розрахунки та конструювання обладнання для окуску-

вання концентратів. 

 

 

3.8 «Засоби механізації потокових технологій видобутку руди» 

3.8.1 Задачі проектування та вимоги, що ставляться  

до механізованих комплексів гірничого виробництва 

Проектування та конструювання техніки. Рівні конструкторської діяль-

ності. Економічні, соціальні, технічні, технологічні, експлуатаційні та спеціа-

льні вимоги до створюваної гірничої техніки.  

 

3.8.2 Основні етапи створення гірничої техніки та етапи проектних робіт 

Документи, що регламентують порядок процесу розробки та постановки 

на виробництво нової гірничої техніки. Технічний рівень та якість гірничих 

машин. Показники призначення та надійності техніки. Основні стадії розроб-

ки нової техніки. Методи наукового інженерного прогнозування конструкцій 

майбутніх машин. 

 

3.8.3 Продуктивність гірничих машин, комплексів та агрегатів.  

Економічні аспекти проектування 

Продуктивність гірничих машин, комплексів та агрегатів як основний 

показник технічного рівня механізованого обладнання. Теоретична, технічна 

та експлуатаційна продуктивність: визначення, порівняльний аналіз, методи 

розрахунку. Економічні аспекти процесу конструювання гірничої техніки. 



Головні фактори, що визначають економічність машини. Структурний аналіз 

економічного ефекту, отриманого від використання техніки. 

 

3.8.4 Створення та упровадження циклічно-потокових  

та потокових технологій гірничого виробництва 

Загальні принципи технології і техніки при підземному видобутку заліз-

них руд. Основні етапи підземних гірничих робіт та аналіз сучасного рівня 

їхньої механізації. Потокова організація виробництва як найкраща форма до-

сягнення технічного прогресу. Основні ознаки та принципи потокового ме-

тоду виробництва. Особливості упровадження потокового методу у гірничо-

му виробництві. Необхідність переходу до циклічно-потокових та потокових 

схем видобутку руди. 

 

3.8.5 Проектування механізованих комплексів  

для проведення горизонтальних виробок 

Особливості технологічних процесів проходки горизонтальних підзем-

них виробок. Техніка для механізації процесу буропідривної проходки виро-

бок. Основні ознаки та сфери можливого використання сучасних конструкцій 

самохідної прохідницької техніки. Основні принципи комплектування ком-

плексів прохідницького обладнання. Вимоги до самохідної техніки та ком-

плексів механізованого обладнання на її основі. Приклади сучасної прохід-

ницької техніки. 

 

3.8.6 Проектування механізованих комплексів  

для проведення вертикальних виробок та стволів шахт 

Особливості технологічних процесів проходки висхідних підземних гір-

ничих виробок. Порівняльний аналіз буропідривного та бурового способів 

проходки. Переваги та основні схеми бурового способу проходки. Сучасне 

обладнання для буріння висхідних підземних виробок на повний перетин. 

Проходка стволів шахт: основні технологічні схеми, техніка, що використо-

вується для цього, переваги комбайнового бурового способу проходки ство-

лів. 

 

3.8.7 Проектування механізованих комплексів  

для підземного очисного виймання 

Системи дільничного та магістрального транспорту руди під час підзем-

ного очисного виймання гірничої маси. Порівняльний аналіз та техніко-

економічна оцінка існуючих технологічних схем дільничного транспорту ру-

ди. Необхідність переходу до потокових схем транспорту руди з використан-

ням безупинних засобів вібраційного випуску та конвеєрної доставки гірни-

чої маси у межах очисного блоку. Вимоги, що ставлять до такої техніки. Віб-

раційні живильники: основні типи, конструктивні варіанти, режими роботи, 

типи віброприводів, раціональні галузі використання. Шляхи регулювання 

режимних параметрів вібротехніки. Техніки для безупинної доставки гірни-

чої маси у межах очисного блоку. Комплекси обладнання для випуску і дос-



тавки руди. Шляхи удосконалення магістральної системи підземного транс-

порту руди. 

 

3.8.8 Проектування механізованих комплексів для допоміжних робіт 

Вимоги до машин і комплексів допоміжного призначення. Сучасні ком-

плекси допоміжного обладнання для механізації процесів зарядки шпурів і 

свердловин, кріплення та обирання покрівлі виробок, навантажувально-роз-

вантажувальних, монтажних та ремонтних робіт на базі самохідних шасі. 

Комплекси механізованого обладнання для механізації шляхових робіт у ша-

хтах. 

 

3.8.9 Проектування механізованих комплексів  

для відкритих гірничих робіт 

Особливості комплексної механізації та організації робіт у кар’єрах. Ви-

моги до потокових та циклічно-потокових технологій виробництва у таких 

умовах. Комплекси механізованого обладнання, що можуть використовува-

тися при цьому. Умови забезпечення принципів потокової технології праці у 

кар’єрах. Основні результати її застосування. 
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