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Вступ 

Мета фахового випробування -  оцінка рівня підготовки до навчання за 

скороченим  терміном навчання в університеті та відбір претендентів до 

навчання за ступенем бакалавра згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної 

характеристики молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра за 

спеціальністю 184 Гірництво. 

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної 

відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра. 

Вимоги до рівня підготовки вступників. Для успішного засвоєння 

освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра вступники повинні мати 

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», ступеня молодшого 

бакалавра за спеціальністю 184 «Гірництво»  та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі дисциплін професійного 

спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

Зміст фахового випробування.  Кожен білет має міждисциплінарний 

характер. Його зміст відповідає знанням, якими повинен володіти вступник.  

Тести складено на підставі освітньо-професійної  програми за спеціальністю 

184 «Гірництво».  

Фахове випробування проводиться в письмовій формі.  

 

Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

для спеціальності  «Гірництво» 

1. Процеси гірничого виробництва. 

2. Руйнування гірських порід. 

3. Розкриття родовищ корисних копалин. 

4. Системи розробки. 

5. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин. 

6. Магнітні методи збагачення корисних копалин. 

7. Флотаційні методи збагачення корисних копалин. 

8. Гравітаційні методи збагачення корисних копалин. 
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9. Технологія будівництва гірничих підприємств. 

10.  Основи гірничого виробництва. 

11.  Спорудження гірничих виробок. 

12. Технологія підземної розробки корисних копалин. 

13.  Рудниковий транспорт. 

14.  Маркшейдерська справа. 

15.  Геодезія. 

16.  Маркшейдерсько-геодезичні прилади. 

 

Порядок проведення фахового випробування. 

 
      Фахове випробування проводиться у письмовій формі у терміни, 

затверджені наказом ректора. Кожен з абітурієнтів отримує для складання 

білет з тестовими завданнями. Під час складання фахового випробування 

забороняється користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними 

засобами та будь-якими літературними джерелами. Форма проведення 

фахового випробування спрямована на створення сприятливих умов для 

об’єктивного оцінювання знань вступників. 

   Завдання фахового випробування охоплює знання студентів з дисциплін 

циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених 

освітньо-професійною програмою  за спеціальністю 184  Гірництво.  

 

Перелік тем, що виносяться на фахове випробування. 

Процеси гірничого виробництва 

Сутність відкритих гірничих робіт і умови їх застосування. Підготовка 

гірничих порід до виймання. Виймально-навантажувальні роботи. 

Переміщення кар’єрних вантажів. Відвальні роботи. Допоміжні процеси на 

кар’єрах.                                                                                          

Руйнування гірських порід 

Основи теорії вибуху. Промислові вибухові речовини. Способи і засоби 

ініціювання зарядів вибухових речовин. Дія вибуху у гірських породах 

різного ступеню тріщинуватості. Визначення якості вибухових робіт.  

 

Розкриття родовищ 

Класифікація способів розкриття. Траншеї і способи їх проходження. 

Траси капітальних траншей. Розкриття родовищ крутими траншеями. 
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Системи ПРРКК розробки 

Класифікаційні ознаки та класифікація систем розробки. Безтранспортні 

системи розробки. Транспортно-відвальні системи розробки. Транспортні 

системи розробки. Елементи системи розробки. 
 

Основи гірничого виробництва 

Гірничо-геологічна характеристика родовищ корисних копалин. Основні 

поняття про корисні копалини та їх родовища, промислово-економічна 

характеристика руд. Морфологічні типи рудних родовищ. Розміри, умови 

залягання рудних родовищ, фізико-механічна характеристика руд і 

вміщуючих порід. Основні положення підземної розробки родовищ корисних 

копалин. Основні поняття і терміни. Стадії підземної розробки родовищ 

(розкриття, підготовка, очисне виймання). Класифікація схем розкриття. 

Розкриття родовищ вертикальними, похилими стволами шахт, штольнею. 

Зсув та обвалення вміщуючих порід і денної поверхні у результаті виймання 

корисних копалин. Шахтне і рудникове поле, поверх. Підготовка родовищ. 

Способи підготовки (панельна, поверхова), розбиття рудного покладу на 

поверхи і блоки. Основні схеми підготовки відкотних горизонтів. Втрати і 

засмічення руди. Процеси забезпечення та допоміжні процеси 

(транспортування руди, підйом руди на денну поверхню, провітрювання).  

 

Спорудження гірничих виробок при ПРРКК 

Гірничотехнічна і функціональна характеристика гірничих виробок, 

термінологія (ствол, квершлаг, штольня, штрек, орт, підняттєвий). Види 

гірничих виробок, техніка і технологія їх проведення. Способи проведення 

підготовчих і нарізних горизонтальних, вертикальних і камерних виробок. 

Буропідривні роботи, прибирання руди (породи), типи кріплення виробок. 

Техніка безпеки при проведенні виробок. 

 

Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин 

Основні виробничі процеси очисного виймання (відбійка, випуск, 

доставка і навантаження руди, підтримання виробленого простору). Схеми 

розташування глибоких свердловин у масиві при його відбійці. Принципи 

визначення параметрів БПР. Основні положення випуску руди із випускних 

отворів, способи випуску. Доставка і навантаження руди. Класифікація 

способів доставки. Самопливна доставка руди. Способи механізованої 

доставки руди (скреперними установками, віброживильниками, самохідними 

машинами, конвеєрами). Застосування люкового і механізованого 

навантаження. Підтримання виробленого простору. Способи підтримання 

виробленого простору (ціликами, кріпленням, замагазинованого рудою, 

закладкою). Види закладки (суха, гідравлічна, твердіюча). Основні 

компоненти твердючої закладки. Системи розробки. Основні виробничі 

процеси підземної розробки. Основні конструктивні елементи блоку при 

камерних системах розробки. Об’єм компенсаційного простору при системах 

розробки з масовим обваленням руди. Виймання руди заходками і лавами. 
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Рудниковий транспорт 

Транспортування руди. Способи транспортування. Електровозна 

відкатка. Ширина колії. 

 

Підготовчі процеси збагачення корисних копалин 

Основні поняття грохочення. Класифікація грохотів. Дроблення та 

подрібнення. Класифікація і принцип дії млинів 

 

Магнітні методи збагачення 

Місце магнітних та електричних методів при переробці корисних 

копалин. Магнітні властивості мінералів. Основи процесу магнітного 

збагачення мінеральної сировини. Види сепараторів і допоміжного 

устаткування для магнітного збагачення. Електричні поля й електричні 

властивості частинок. Способи зарядки частинок, які використовуються в 

електросепарації. Конструкції електросепараторів. 

 

Флотаційні методи збагачення корисних копалин 

Класифiкацiя флотаційних процесів. Головні фактори, які визначають 

вірогідність флотації. Флотаційні реагенти. Флотаційні машини та апарати. 

 

Гравітаційні методи збагачення корисних копалин 

Властивості мінеральних зерен та середовища, які використовуються 

для збагачення гравітаційним методом. Гiдравлiчна класифікація. Апарати 

для гідравлічної класифікації. Збагачення у важкому середовищі. Відсадка в 

водному середовищі. Промивка. 

 

Визначення розмірів поперечного перетину 

виробки та його кріплення 

Прояви гірничиго тиску на сучасних глибинах шахт Кривбасу. 

Визначення проявів гірничого тиску на вибір типу кріплення та його 

матеріалів. Форми і розміри поперечного перетину гірничих виробок. 

 

Провітрювання вибою 

Схеми вентиляції, устаткування, розрахунок вентиляції. Огляд забою і 

приведення його в безпечний стан. Тимчасове кріплення. 

 

Навантаження породи 

Навантаження породи машинами циклічної і безупинної дії. Вибір 

навантажувальних машин. Навантаження самохідними установками. Основи 

розрахунку часу і продуктивності навантаження породи. Привибійний 

транспорт. Конвеєрні перевантажувачі. Обмін вагонетки в одноколійних і 

двоколійних виробках. Бункер-поїзди, самохідні вантажно-транспортні 

машини. 
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Прохідницькі комплекси. Допоміжні роботи 

Прохідницькі комплекси устаткування. Основи вибору устаткування. 

Допоміжні роботи. Водовідливні канавки. Укладання рейкових шляхів. 

Монорельсові дороги. Монтаж трубопроводів і кабелів. Освітлення. 

 

Проведення гірничих виробок у неоднорідних породах 

Проведення гірничих виробок у неоднорідних породах вузьким і 

широким вибоєм. Технологічні схеми робіт. Закладка породи в розкіску. 

Устаткування для проходки штреків широким вибоєм. 

 

Зведення постійного кріплення 

Виробництво робіт із зведенням рамного кріплення. Зведення 

монолітного бетонного кріплення. Вимоги до бетонної суміші. Опалубки. 

Устаткування для готування і транспортування бетонної суміші. Контроль 

якості бетонного кріплення. Зведення кріплення з залізобетонних тюбінгів і 

бетонних блоків. Тампонаж закріпного простору. 

 

Зведення набризк бетонного та анкерного кріплення 

Зведення набризк бетонного кріплення. Устаткування для зведення 

набризк бетонного кріплення. Зведення анкерного кріплення. Устаткування 

для буріння шпурів. Виконання робіт із зведення кріплення. 

 

Організація циклічної проходки 

Організація робіт і техніко-економічні показники. Основи циклічної 

організації робіт. Швидкість проходки. Продуктивність праці. Основні 

напрямки підвищення ТЕП.   

 

Проведення виробок комбайнами 

Комбайновий засіб проходки горизонтальних виробок. Об’єм робіт. 

Класифікація прохідницьких комбайнів по типах виконавчих органів та 

умови їхнього застосування. Технологія будівництва виробок із 

застосуванням комбайнів виборчої дії. Руйнування та навантаження породи. 

Зведення тимчасового і постійного кріплення Особливості проходки при 

застосуванні комбайнів з роторним (буровим) органом. Розрахунок і 

обґрунтування параметрів прохідницького циклу. Швидкісні проходки. ТЕП. 

 

Технологія будівництва похилих та підняттевих виробок 

Технологія будівництва похилих виробок з верху вниз. Роботи 

підготовчого періоду при будівництві похилів. Руйнування, навантаження та 

транспортування породи. Водовідведення, провітрювання. Зведення 

кріплення. Охорона праці. Будівництво похилих стволів. Технологія 

будівництва похилих виробок знизу нагору. Технологія проведення виробок, 

що повстають. 

Будівництво приствольного двору 

Техніка і технологія проходки протяжних виробок і камери 

приствольного двору. Проходка і кріплення виробок, які сполучаються. 
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Будівництво виробок великого поперечного перерізу 

Форми і розміри тунелів. Схеми спорудження тунелів. Будівельна база. 

Вентиляція. Навантаження і транспортування породи. Технологічні 

комплекси. Освітлення. Тимчасові дороги. Зведення монолітного бетонного 

кріплення - приготування і транспортування бетонної суміші. Опалубка. 

Зведення анкерного і набрезк бетонного кріплення. Організація робіт із 

графіка циклічності. Технологія будівництва тунелів у м'яких породах.  

 

Технологія будівництва камер 

Форми, розміри і призначення камер. Обсяги робіт. Будівельні підходи. 

Будівництво камер у міцних породах. Розробка склепіння камер, розробка 

основного масиву. Зведення постійного кріплення камер: монолітного, 

бетонного, анкерного і набрезк бетонного. 

 

Маркшейдерська справа 

Загальні відомості про маркшейдерські зйомки. Система координат, яка 

застосовується у маркшейдерській справі. Опорні маркшейдерські мережі на 

земній поверхні, їх види і методи створення. Види підземних 

маркшейдерських зйомок, принципи їх виконання. 

Підземні теодолітні зйомки. Лінійні вимірювання при теодолітній 

зйомці у шахті.  

Прилади і інструменти для лінійних вимірювань. Компаратори та 

способи компарування мірних приладів. Камеральна обробка результатів 

теодолітної зйомки. Зрівнювальні обчислення. Застосування комп’ютерних 

технологій для обчислення координат.  

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.  

Гіроскопічне орієнтування і його сутність. Маркшейдерські 

гірокомпаси, їх типи. Маятниковий гірокомпас і його теорія. Виконання 

гіроскопічного орієнтування. Спостереження коливань чутливого елементу. 

Камеральна обробка результатів гіроскопічного орієнтування. Техніка 

безпеки при виконанні горизонтальних з’єднувальних зйомок. 

Вертикальні зйомки в гірничих виробках. Вертикальні з’єднувальні 

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

вертикальний 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 виконанні висотних з’єднувальних зйомок. 

Маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт. Особливості 

завдання напряму вибуховим свердловинам. Вимірювання глибини і зйомка 

свердловини. 

Маркшейдерські роботи при проведенні гірничих виробок. Завдання 

маркшейдера при проведенні гірничих виробок.  
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Загальні відомості про маркшейдерську гірничу графічну документацію. 

Гірнича графічна документація, її призначення і роль в забезпеченні 

безпечної та ефективної розробки родовищ. Вихідна та похідна 

документація. Креслення земної поверхні та гірничих робіт. Плани, розрізи, 

вертикальні проекції, профілі. Умовні маркшейдерські знаки. Загальні 

відомості про розмножування графічної документації. Задачі, які вирішують 

по маркшейдерським кресленням. 

 

 Маркшейдерські роботи при відкритій розробці родовищ  

корисних копалин 

Значення і завдання маркшейдерської служби для забезпечення гірничих 

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, 

теодолітні ходи, аналітичні сітки, геодезичні засічки та ін. Висотна зйомочна 

основа. Призначення, види і способи зйомки подробиць: тахеометричний, 

мензульний, ординатно-лінійний, стереоскопічний. Нівелювання.  

Маркшейдерські роботи при проектуванні і будівництві кар’єрів. 

Підготовка маркшейдерської документації для проектування і будівництва 

кар’єрів. Оформлення земельного і гірничого відводів. Виконання 

розмічувальних робіт з перенесенням геометричних елементів проекту в 

натуру. Контроль виконання. Маркшейдерська документація і звітність при 

проектуванні і будівництві кар’єрів. 

Маркшейдерське забезпечення буро-підривних робіт. Складання 

проекту 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.  

Планування гірничих робіт. Технічна документація гірничого 

підприємства. Вихідні дані і гірничо-графічна документація при плануванні 

відкритих гірничих робіт. Визначення обсягу розкриття буро-вибухових 

робіт і видобутку корисних копалин. Маркшейдерський контроль виконання 

планів гірничих робіт.  

Геодезія 

Предмет і задачі геодезії. Форма та розміри Землі. Елементи 

вимірювання на місцевості. Одиниці мір, що застосовуються в геодезії. 

Відомості з історії розвитку геодезії. Роль геодезії у народному 

господарстві. Вплив кривизни Землі на вимірювання горизонтальних і 

вертикальних відстаней. 

Географічна система координат. Плоска умовна система координат. 

Зональна система плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера. 

Система плоских полярних координат. Градусна та кілометрова сітки карти. 

Геодезичні вимірювання та їх контроль. Принципи організації і виконання 

геодезичних робіт. 
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Види масштабів. Поняття про план і карту. Точність масштабу. 

Класифікація топографічних карт.  Орієнтування карти на місцевості. 

Сутність зображення рельєфу земної поверхні горизонталями. 

Визначення позначки точки за горизонталями. Будування профілю 

місцевості. 

Мірні стрічки і рулетки. Компарування вимірювальних стрічок. 

Вимірювання довжин ліній. Введення поправок за нахил лінії. 

Провішування ліній. Визначення неприступних відстаней. Світло- та 

радіовіддалеміри. Визначення відстаней нитковим віддалеміром. Джерела 

похибок при вимірюванні ліній. 

Сутність та способи нівелювання. Вплив кривизни Землі та рефракції 

на результати геометричного нівелювання. Нівеліри та їх класифікація. 

Нівелірні рейки.  

Класифікація похибок вимірювань. Властивості випадкових похибок. 

Нерівноточні вимірювання. Проста і загальна арифметичні середини. 

Розв'язання задач з теорії помилок. Визначення середніх квадратичних 

похибок функцій виміряних величин. Обробка ряду рівноточних вимірів. 

Польові роботи. Сутність теодолітного знімання, склад та порядок 

роботи. Підготовчі роботи. Прокладання теодолітних ходів на місцевості. 

Зйомка ситуації місцевості.  

 

Маркшейдерсько-геодезичні прилади  

Основні відомості з геометричної оптики. Основні закони геометричної 

оптики. Плоскі дзеркала та їх використання в маркшейдерських приладах. 

Плоскопаралельна пластинка. Призми. Оптичні частини маркшейдерсько-

геодезичних приладів. Призначення оптичних частин і вимоги до них. Лупа, 

мікроскоп. Зорові труби і їх типи. Візирні труби. Сітки ниток. Дослідження 

зорових труб. Визначення збільшення, поля зору, дозволяючи спроможності. 

Точність візування та її визначення. 

Рівні. Типи рівней і їх побудова. Види відлікових пристроїв. Лімби. 

Шкаловий мікроскоп. Штриховий мікроскоп. Однобічний оптичний 

мікрометр. Теодоліти. Інструментальні похибки вимірювання кутів.  

Тахеометри і лазерні прилади. Лазерні прилади. Електронні тахеометри. 

Догляд за маркшейдерсько-геодезичними приладами. Загальні правила 

експлуатації приладів. Прийом та огляд приладів. Правила зберігання 

приладів на складах і в маркшейдерських відділах. Транспортування 

приладів. Догляд (чистка, змазування). Правила техніки безпеки при 

 

 

Література для підготовки до фахового випробування 

 
1. Ржевский В.В. Открытые горне работы. Часть 1 и 2, - М: Недра, 1985.  

2. Арсентьев А.И. Вскрытие и системы разработки карьерных полей. – 

М.:Недра, 1981. 

3. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам.- 

М.:Недра, 1982. 
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4. Астафьев Ю.П. и др. Горное дело. - М: Недра, 1980. 

5. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. Том IV ,V  

«Технологічні засоби». Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів за напрямом «Гірництво».- Кривий Ріг : Мінерал, 2000. 

6. Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация 

открытой разработки месторождений полезных ископаемых. –М: Недра, 

1988. 

7. Бизов В.Ф., Федоренко П.Й. Вибухові роботи. Бібліотека гірничого 

інженера : Підручник. - Кривий Ріг: Мінерал, 2001.-Т.10. 

8. Шапурін О.В., Кирик П.Я. Руйнування гірничих порід вибухом: 

Навчальний посібник.-К:ІСДО, 1995. 

9. А.Ф.Суханов , Б.Н.Кутузов. Разрушение горнах пород взрывом: 

Учебник. - М.: Недра, 1983. 

10. Ю.И.Анистратов, К.Ю.Анистратов. Технология открытых горнах работ. 

– М.: ООО «НТЦ «Горноедело», 2008. 

11. Ю.И.Анистратов, К.Ю.Анистратов. Технологические процессы 

открытых горнах работ. – М.: ООО «НТЦ «Горное дело», 2008. 

12. Дриженко А.Ю. Кар’єрні технологічні гірничо-транспортні системи: 

моногр./А.Ю. Дриженко. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. 

13. Бібліотека гірничого інженера  у 14 томах: Підручник для студентів 

вузів за напрямом гірництво. Маркшейдерська справа. Т. 6. Бизов В.Ф., 

Федоренко П.Й. Кривий Ріг, Мінерал, 2001.Маркшейдерское дело. Под 

ред. И.Н. Ушакова / М., Недра, 1989. 

14. Маркшейдерское дело. Оглоблин Д.Н., Герасименко Г.И. и др. М., 

Недра, 1989. 

15. Инструкция по производству маркшейдерських работ. ВНИМИ/М., 

Недра,1987. 

16. Перегудов М.А., Пацев И.И., Борщ-Компаниец В.И. и др. 

Маркшейдерские работы на карьерах и приисках. М., Недра, 1980. 

17. Маркшейдерские работы на карьерах и приисках. Справочник/Попов 

В.Н., Ворковастов И.С., Столчев В.Г. и др. М., Недра, 1989. 

18. Беспалов Н.А. Экономика, организация и планирование геодезических 

и топографических работ. М., Недра, 1988. 

19. Ямщиков B.C. Методы и средства исследования и контроля горнах 

пород и процессов. М., Недра, 1982. 

20. Шнайдер М.Ф., Вороненко В.К. Совмещение подземных и открытых 

разработок рудных месторождений. М., Недра, 1981. 

21. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных 

систем в геодезии. – М. ФГПУ «Картгеоцентр», в 2 т., 2005. 

22. Сидоренко В.Д., Федоренко П.Й., Шолох М.В. Автоматизація 

маркшейдерських робіт. Кривий Ріг, КТУ, Мінерал, 2006. 

23. Геодезія. Ч. I. (За загальною редакцією Могильного С.Г. і Войтенка 

С.П.) Донецьк: Видавництво ТОВ Технопарк ДонДТУ„УНІТЕХ”, 

2003р. 

24. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний 

посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 
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25. Геодезия. Учеб. для вузов /В.Ф. Перфилов, Р.Н. Скогорева, Н.В. Усова. 

– М.: Высш. шк., 2006. 

26. Насонов И.Д., Федюкин В.А., Щуплик М.Н. Технология строительства 

подземных сооружений. Часть П. Строительство горизонтальных и 

наклонных выработок.- М., Недра.- 1983.- 265 с. 

27. Смирняков В.В., Вихарев В.И. Очкуров В.И. Технология строительства 

горнах предприятий.- М., Недра.- 1989.- 246 с. 

28. Справочник инженера-шахтостроителя. Том 1, 2 .- М., Недра. 1983.-439 

с. 

29. Баклашов И.В., Борисов. Горнотехнические здания и сооружения. 

Строительные конструкции.- М., Недра.- 1990.- 365 с. 

30. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель : Навчальний 
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