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Вступ 

 
Мета співбесіди -  оцінка рівня підготовки вступника до навчання за 

ступенем «магістр» на основі ступеня «бакалавр», «магістр» або ОКР 

«спеціаліст», здобутих за  іншими спеціальностями чи напрямами підготовки. 

Завдання співбесіди – встановлення фактичної відповідності рівня 

підготовки вступника вимогам до навчання для опанування ступеня «магістр» 

за спеціальністю 184 «Гірництво» освітньо-професійної програми «Підземна 

розробка родовищ корисних копалин». 

Вимоги до рівня підготовки вступників. Для успішного засвоєння 

ступеня «магістр» вступники інших спеціальностей повинні інформативно 

підготуватись в обсязі базової вищої освіти за напрямом підготовки 184 

«Гірництво» та проявити здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою 

умовою є вільне володіння державною мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на співбесіду  
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Програма співбесіди для прийому на навчання за ступенем «магістр», на 

базі вищої освіти за іншими спеціальностями, складена на підставі дисциплін 

циклу професійної підготовки «бакалаврів», передбачених освітньо-профе-

сійною програмою за спеціальністю 184 «Гірництво»  

 

1. Основи підземної розробки родовищ корисних копалин. 

2. Розкриття родовищ та відкрито-підземна розробка корисних копалин. 

3. Процеси підземних гірничих робіт. 

4. Управління станом масиву. 

5. Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин. 

 

2. Порядок проведення співбесіди  

 
Співбесіда проводиться в усній формі.  

Форма проведення співбесіди спрямована на створення сприятливих 

умов для об’єктивності оцінювання знань вступників. Порядок проведення 

співбесіди регламентується «Правилами прийому до вищого навчального 

закладу Криворізький національний університет» у 2021 році. Результати 

співбесіди заносяться до протоколу співбесіди як «зараховано» або «не 

зараховано». До фахового випробування допускаються ті випускники, які 

отримали при проведенні співбесіди результат «зараховано» . 

 

3. Перелік тем та питань, що виносяться на співбесіду 

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на фахове випробування: 

1. Основи підземної розробки родовищ корисних копалин. 

1.1. Поняття про гірські породи та корисні копалини. Гірські породи, 

корисні копалини та родовища корисних копалин. Фізико-механічні власти-

вості гірських порід. Форми та елементи залягання покладів, їх класифікація 

по куту падіння і потужності. 

1.2. Гірничі виробки. Класифікація і призначення гірничих виробок. 

Основні способи проведення гірничих виробок. Форми і розміри попереч-ного 

перерізу виробок, типи кріплення. 

1.3. Вплив підземних робіт на стан земної поверхні. Основні фактори, 

які визначають характер і параметри процесу порушення масиву гірських 
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порід. Зони зсуву та обвалення. Охоронні цілики та берми безпеки. 

1.4. Стадії підземної розробки родовищ корисних копалин. Розкриття 

родовищ та фактори, які впливають на вибір способу і схеми розкриття. Прості 

та комбіновані способи розкриття. Підготовка родовищ, схеми підготовки 

основних відкотних горизонтів. Основні технологічні процеси очисного 

виймання, їх сутність та послідовність. 

1.5. Процеси забезпечення очисних робіт та допоміжні процеси при 

підземній розробці родовищ. Транспортування руди та її підйом на денну 

поверхню, провітрювання шахт, водовідлив, первинна переробка руди на 

ДСФ, доставка в шахту матеріалів та устаткування. 

2. Розкриття родовищ та відкрито-підземна розробка корисних 

копалин. 

2.1. Вступ до курсу «Розкриття родовищ та відкрито-підземна 

розробка корисних копалин». Роль та значення стадій розкриття та підго-

товки при підземні розробці родовищ корисних копалин. Основні поняття і 

визначення дисципліни. 

2.2. Основні параметри підземного гірничого підприємства. 
Характеристика морфології, умов залягання та запасів родовищ корисних 

копалин. Промислові запаси родовища. Втрати і засмічення корисних копа-

лин. Експлуатаційні запаси родовища. Річна продуктивність шахти по гірни-

чим можливостям, термін її існування. Загальний порядок розробки запасів. 

Розділення родовищ на панелі, стовпи, поверхи, блоки. 

2.3. Вплив підземних гірничих робіт на породний масив. Зони зсуву і 

обвалення та охоронні цілики. Визначення параметрів зон обвалення і зсуву 

у масивах гірських порід. Кути обвалення, зсуву та розміри берми безпеки. 

Фактори, які впливають на кути обвалення та зсуву порід. Принципи 

визначення параметрів охоронних ціликів. 

2.4. Характеристика і вимоги до способів і схем розкриття рудних 

родовищ. Класифікація способів розкриття рудних родовищ. Центральна, 

флангова та комбінована схеми розташування основних розкриттєвих 

виробок. Вимоги та умови до місця розташування головних розкриттєвих 

виробок. 

2.5. Основні розкриттєві виробки. Розкриттєві виробки та їх класи-

фікація. Головні та допоміжні розкриттєві виробки, їх функціональне призна-

чення. Вертикальні  та похилі стволи, штольні. 

2.6. Типи рудникових дворів і виробки приствольних дворів. Призна-

чення приствольних дворів. Умови використання та типи приствольних дво-

рів. Конструкції приствольних дворів. 

2.7. Прості та комбіновані способи розкриття рудних родовищ. Схеми 

розкриття родовищ вертикальними та похилими стволами, штольнею. Умови 

переходу до комбінованих способів розкриття родовищ. Класифікація 

комбінованих способів розкриття. Характеристика основних комбінацій 

головних розкриттєвих виробок. 
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2.8. Способи та схеми розкриття пластових родовищ. Класифікація 

схем розкриття пластових родовищ. Характеристика основних схем розкрит-

тя шахтних полів. 

2.9. Підготовка рудних родовищ до очисного виймання. Підготовка 

родовищ та головні підготовчі виробки. Класифікація способів і схем під-

готовки. Схеми панельної та стовпової підготовки запасів родовища. Схеми 

поверхової та блокової підготовки запасів. 

2.10. Способи та схеми підготовки пластових родовищ. Класифікація 

схем і способів підготовки шахтних полів. Характеристика основних способів 

і схем  шахтних полів. Порядок відробки шахтного поля і черговість розробки 

пластів у свиті. 

2.11. Основні підготовчі виробки. Підготовчі виробки та їх 

класифікація. Основні підготовчі виробки, їх функціональне призначення. 

3. Процеси підземних гірничих робіт. 

3.1. Шпурова відбійка руди. Схеми розташування шпурів в очисному 

вибої у разі розробки горизонтальних та крутоспадних покладів, їх 

характеристика та оцінка. Механізація і організація робіт та техніка безпеки. 

Визначення основних параметрів шпурової відбійки руди. 

3.2. Свердловинна відбійка руди. Свердловинна відбійка руди, умови її 

застосування , загальна характеристика, механізація і організація робіт та 

техніка безпеки. Розташування свердловин у просторі. Схеми паралельного 

розташування одиночних та паралельно-зближених свердловин. Схеми 

пучкового розташування глибоких свердловин. Схеми відбійки руди віялами 

глибоких свердловин. 

3.3. Механічна відбійка руди. Механічна відбійка руди, умови її 

застосування, механізація робіт, характеристика та її оцінка. Основні фізичні 

способи руйнування гірських порід. 

3.4. Випуск руди. Поняття про випуск руди, різновиди випуску. Характер 

переміщення часток сипкого матеріалу при випуску з окремого отвору, 

еліпсоїди випуску і розпушення. Вплив фізико-механічних властивостей руди 

на параметри еліпсоїда випуску. Розубоження руди при її випуску. 

Особливості випуску руди із суміжних отворів, основні способи (режими) 

випуску руди із блоків. 

3.5. Доставка руди. Скреперна доставка, схеми скреперної доставки 

руди. Конвеєрна доставка руди. Доставка та навантажування руди вібро-

установками. Доставка руди самохідними машинами. Доставка руди силою 

вибуху. 

3.6. Навантаження руди. Навантаження руди в транспортні посудини на 

основному горизонті. Конструкції люків. Навантажувально-розвантажу-

вальні роботи у приствольному дворі. 

3.7. Допоміжні процеси. Допоміжні процеси забезпечення очисних робіт, 

їх класифікація та характеристика. Доставка вибухових речовин, матеріалів та 

устаткування з поверхні в очисні вибої. Монтажно-демонтажні роботи, їх 

організація в очисних блоках та у виробках основного горизонту. Підтримання 

та ремонт гірничих виробок. 
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4. Управління станом масиву. 

4.1. Геомеханічні моделі породних масивів при підземній розробці 

рудних. Процедури побудування гірничо-геологічних моделей масивів 

гірських порід. Геоструктурні літологічно-морфологічні і диз’юнктивні 

характеристики масивів рудних родовищ. Природна та техногенна міцність та 

деформованість структурних елементів рудо-породних масивів. Геомеханічні 

моделі породних масивів. 

4.2. Природній напружений стан породних масивів рудних родовищ. 

Результати спостережень і експериментальних вимірювань параметрів 

початкових станів породних масивів з різними гірничо-геологічними умовами 

залягання родовищ. Моделі початкових полів гравітаційно-тектоніч-них 

напружень в простих геоструктурах масивів. Структурна і об’ємна 

диференціація початкових напружень в масивах порід. Моделі початкових 

напружених станів складних геоструктур масивів рудних родовищ. 

4.3. Характеристика системи способів управління станом масиву при 

підземній розробці рудних родовищ. Класифікація рудних покладів 

корисних копалин за умовами залягання та розробки масивів гірських порід. 

Поняття геомеханічного простору при розробці рудних родовищ. 

Характеристика способів управління рудо-породним масивом навколо 

вироблених просторів. Геологічні та геотехногенні фактори впливу на 

стійкість оголень очисних камер та ціликів при розробці рудних родовищ. 

4.4. Управління станом породного масиву обваленням вміщуючих 

порід. Управління формуванням і розвитком зон напружень і деформацій 

навколо горизонтальних рудних тіл при підземній розробці. Управління 

формуванням та параметрами зон обвалення та зсуву масивів порід при 

розробці похилих та крутоспадних родовищ. Зони концентрації напружень у 

покладі і вміщуючих породах та динаміка їх змін при розробці родовищ. 

4.5. Управління станом масиву гірських порід закладкою 

виробленого простору. Концепція погашення виробленого простору 

закладними сумішами. Технологічні способи управління станом масиву 

порядком та послідовністю заповнення виробленого простору закладкою. 

4.6. Закономірності розподілу напружень різної природи навколо 

підземних виробок. Техногенний вплив підземної виробки на початкові 

геомеханічні умови масиву порід. Характеристика закономірностей розподі-

лу компонент напружень навколо круглої виробки у гравітаційно-

тектонічному полі початкових напружень. Характеристика диференціації зон 

концентрації техногенних напружень навколо круглих, еліптичних і 

прямокутних виробок. Особливості розподілу техногенних напружень в 

масиві порід навколо системи підземних виробок. 

4.7. Прояви та оцінка геомеханічних процесів навколо підземних 

виробок. Узагальнення закономірностей розподілу поля техногенних 

напружень навколо підземних виробок. Типи і масштаби проявів 

геомеханічних процесів навколо виробок. Стійкість масивів порід та критерії 

стійкості гірничих виробок. Методи геомеханічного контролю стану та оцінки 

стійкості породного масиву навколо гірничих виробок. 
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4.8. Оцінка та методи визначення геомеханічного стану масиву 

гірських порід. Концепція та задачі раціональної системи управління 

процесами проявів геомеханічного стану рудо-породного масиву навколо 

виробок. Теоретичні методи прогнозування напружено-деформованого стану 

технологічних елементів масиву та елементів штучних конструкцій. 

Лабораторно-експериментальні методи визначення геомеханічних параметрів 

геотехнічних об’єктів при розробці родовищ. Виробничо-експериментальні 

(інженерні) методи спостережень і узагальнень геомеханічних параметрів 

розробки покладів. 

4.9. Методи визначення параметрів камер та ціликів. Фактори впливу 

на стійкість камер та розрахункові схеми і методи визначення стійких 

параметрів оголень. Розрахунки параметрів стійких камер на базі чисельних 

методів геомеханіки. Визначення параметрів допустимих оголень на базі 

методів будівельної механіки. Фактори впливу на міцність масиву і стійкість 

оголень та ціликів. 

4.10. Оцінка ефективності заходів по управлінню станом масиву 

гірських порід при підземній розробці рудних родовищ. Критерій оцінки 

ефективності управління станом рудо-породного масиву при підземній 

розробці родовищ. Методи визначення екологічної та економічної 

ефективності раціональних способів управління масивом. 

5. Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин. 

5.1. Основні положення технології підземної розробки родовищ 

корисних копалин. Вимоги, що висуваються до технології підземної 

розробки родовищ корисних копалин. Поняття про систему розробки, класи- 

фікація систем розробки. 

5.2. Камерно-стовпова система розробки. Умови застосування. Основні 

конструктивні елементи. Продуктивність варіантів зі скреперною доставкою, 

самохідним обладнанням та силою вибуху. 

5.3. Системи розробки з магазинуванням руди. Умови застосування. 

Основні конструктивні елементи. Варіанти цих систем. 

5.4. Камерні системи розробки. Умови застосування. Основні конст-

руктивні елементи блоку. Поверхово- та підповерхово камерні системи 

розробки. Варіанти підповерхових штреків та ортів. 

5.5. Системи розробки з вийманням руди довгими стовпами. Умови 

застосування. Основні конструктивні елементи. Варіанти системи з відпра-

цюванням панелей заходками і лавами. 

5.6. Система підповерхового обвалення руди та налягаючих порід. 
Умови застосування. Основні конструктивні елементи. Варіанти системи з 

відбійкою руди штанговими шпурами та глибокими свердловинами. Види 

компенсаційних камер. Варіанти системи з відбійкою руди на «затиснене» 

середовище. 

5.7. Система поверхового примусового обвалення руди та 

налягаючих порід. Умови застосування. Основні конструктивні елементи. 

Способи розташування та утворення компенсаційного простору. 
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5.8. Системи розробки з закладкою виробленого простору. Умови 

застосування. Основні конструктивні елементи. Види закладки. Визначення 

складу твердіючої суміші. Групи та варіанти цих систем. 

5.9. Системи розробки з кріпленням очисного простору. Умови 

застосування. Основні конструктивні елементи. Варіанти цих систем. 

5.10. Відпрацювання ціликів та ліквідація порожнин. Способи 

відпрацювання ціликів. Локалізація та погашення порожнин. 

 

4. Література для підготовки до співбесіди 

 
1. Агошков М.И., Малахов Г.М. Подземная разработка рудных 

месторождений. – М.: Недра, 1966. – 663 с. 

2. Агошков М.И., Борисов С.С., Боярский В.А. Разработка рудных и 

нерудных месторождений. – М.: Недра. 1983. – 424 с. 

3. Борисенко С.Г. Технология подземной разработки рудных 

месторождений. – К.: Вища школа, 1987. – 262 с. 

4. Бизов В.Ф., Корж В.А. Бібліотека гірничого інженера. - т. ХП. Підземні 

гірничі роботи. - Кривий Ріг: Мінерал, 2003. - 286 с. 

5. Жигалов М.Л., Ярунин С.А. Технология, механизация и организация 

подземных горных работ. - М.: Недра, 1990. – 423 с. 

6. Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке 

рудных месторождений. – М.: Недра, 1984.- 504 с. 

7. Справочник по горнорудному делу (под ред. В.А. Гребенюка, Я.С. 

Пыжьянова, Н.Е. Ерофеева). М.: Недра, 1988. – 816 с. 

8. Чернокур В.Р., Шкребко Г.С., Шелегеда В.Н. Добыча руд с подэтажным 

обрушением. – М.: Недра, 1992. – 271 с. 

9. Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при 

подземной разработке рудных месторождений: Учебн. для ВУЗов. – М.: 

Недра, 1990. – 176 с. 

10. Баранов А.О. Расчет параметров технологических процессов 

подземной добычи руд. – М.: Недра, 1985. – 224 с. 

11. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. – Кривий Ріг: 

Мінерал, 2000. – Т. 4-5: Виробничі процеси. Технологічні засоби. 

12. Чупрунов. Технология и комплексная механизация проведения 

горных выработок. – М.: Недра, 1970. 

13. Бокий Б.В., Зимина Е.А. и др. Технология, механизация и организация 

проведения горных выработок. – М.: Недра, 1983. 

14. Килячков А.П. Технология горного производства. 1992. 

15. Технология подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых ( под редакцией Бурчакова). 1983. 



 12 

16. Именитов В.Р., Абрамов В.Ф., Попов В.В. Локализация пустот при 

подземной добыче руд. – М.: Недра, 1983. – 188 с. 

17. Мартынов В.К. Проектирование и расчет систем разработки рудных 

месторождений. – К.: Вища школа, 1987. – 216 с. 

18. Подземная разработка магнетитовых кварцитов в Криворожском 

бассейне (Малахов Г.М., Колодезнев А.С., Сиволобов Л.И., Лубенец В.А.). – 

К.: Наукова думка, 1989. – 148 с. 

19. Подземная разработка месторождений полиметаллических руд 

(Ерофеев И.Е., Никифоров И.М. и др.). – М.: Недра, 1990. – 286 с. 

20. Хомяков В.И. Зарубежный опыт закладки на рудниках. – М.: Недра, 

1984. – 224 с. 

21. Хомяков В.И. Повышение эффективности подземной разработки руд 

черных металлов. – М.: Недра, 1989. – 171 с. 

22. Черненко А.Р., Черненко В.А. Подземная добыча богатых железных 

руд. – М.: Недра, 1992. – 224 с. 

23. Калініченко В.О. Основи підземної розробки рудних родовищ: 

навчальний посібник / В.О. Калініченко, В.О. Колосов, М.І. Ступнік. – Кривий 

Ріг: Видавн. центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 323 с. 


