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ВСТУП 

 
 Програма співбесіди складена на основі програм підготовки  бакалаврів 

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Вона включає найваж-

ливіші розділи з таких навчальних курсів як «Гірничі машини підземних 

робіт», «Гірничі машини відкритих робіт», «Транспортні машини під -

земних і відкритих робіт», «Обладнання сепарації рудної сировини», 

«Експлуатація засобів механізації відкритого та підземного гірничого 

виробництва», «Організація і технологія ремонту рудовидобувних ма-

шин і обладнання», «Стаціонарні машини».  
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1.  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ СПІВБЕСІДУ 

 

На співбесіду виносяться наступні дисципліни: 

1. Гірничі машини підземних робіт. 

2. Гірничі машини відкритих робіт. 

3. Транспортні машини підземних і відкритих робіт. 

4. Обладнання сепарації рудної сировини. 

5. Експлуатація засобів механізації відкритого і підземного гірничого 

виробництва. 

6. Організація і технологія ремонту рудовидобувних машин і облад-

нання. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Співбесіда проводиться в усній формі в затверджені терміни. Кожен з 

вступників отримує екзаменаційний білет з трьома питаннями згідно з про-

грамою співбесіди. Усього підготовлено 30 білетів. Під час співбесіди забо-

роняється користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними за-

собами та будь-якими літературними джерелами.  

Форма проведення співбесіди спрямована на створення сприятливих 

умов для об’єктивного оцінювання знань вступників.  

Порядок проведення співбесіди регламентується Правилами прийому 

до Криворізького національного університету у 2021 році та Положення про 

організацію прийому на навчання до Криворізького національного універси-

тету за ступенем «магістр». 
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Результат рівня знань під час співбесіди оцінюється як «зараховано» 

або «не зараховано». 

 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

3.1. ГІРНИЧІ МАШИНИ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ 

Основні технологічні процеси підземного видобутку корисних ко-

палин і обладнання, що використовується при цьому.  

Способи буріння гірничих порід: порівняльний аналіз, галузі засто-

сування. 

Пневматичні перфоратори. Порівняльний аналіз конструктивних 

схем пневматичних перфораторів. Переносні, телескопні та колонкові 

перфоратори: призначення, конструкція та принцип дії. Пристрої для 

встановлення перфораторів у забої. 

Шахтні бурильні установки: призначення, класифікація, основні 

типи, особливості конструктивних схем та експлуатації. Підземні бури-

льні верстати: призначення, класифікація, основні типи, особливості 

конструктивних схем та експлуатації . Комбайни для проведення горизон-

тальних і похилих гірничих виробок. 

Бурильний інструмент для перфораторного буріння. Бурильний інстру-

мент верстатів шарошкового, ударно-обертального та шнекового буріння. 

Способи і засоби проведення висхідних підземних виробок. Порів-

няльний аналіз буропідривного і бурильного способів проходки та об-

ладнання, що використовується при цьому. Перспективні способи й засо-

би руйнування міцних гірничих порід. 

Обладнання для навантаження та транспортування гірничої маси. 

Навантажувальні машини циклічної та безперервної дії: призначення, 

класифікація, конструктивні схеми та принцип дії. Навантажувальні 

машини для проходки стовбурів шахт: призначення, основні елементи 

конструкції, принципи роботи машин під час навантаження гірничої 

маси. Самохідні навантажувально-транспортні машини. 

Засоби механізації для випуску,  доставки і навантаження гірничої маси 

при очисному вийманні. Вібраційні живильники для випуску руди з блоків: 

класифікація, конструктивні схеми, принципові особливості конструкцій, 

умови експлуатації. 
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Механічне обладнання для допоміжних процесів підземних гірничих 

робіт. Машини і пристрої для зарядки та забивання шпурів і свердловин. Об-

ладнання для кріплення гірничих виробок. Засоби механізації для доставки 

матеріалів та устаткування, місцевого провітрювання та осушення виробок, 

монтажу та ремонту обладнання, будівництва комунікацій, утримання та ре-

монту гірничих виробок. 

Особливості руйнування вугілля і порід. Видобувні вугільні комбайни. 

Виконавчі органи та механізми подачі комбайнів. Механізовані вугледобувні 

кріплення, комплекси і агрегати. Гірничопрохідницьке обладнання. Загальні 

питання приводу гірничих машин. 

 

3.2. ГІРНИЧІ МАШИНИ ВІДКРИТИХ РОБІТ 

Основні технологічні процеси відкритого видобутку корисних ко-

палин і обладнання, що використовується при цьому.  

Бурильне обладнання для відкритих гірничих робіт. Конструктивна 

схема бурильного верстату для відкритих робіт та призначення його голов-

них вузлів. Обертальні механізми бурильних верстатів: призначення, конс-

труктивні схеми та принцип дії. Механізми подачі бурильних верстатів: при-

значення, конструктивні схеми та принцип дії. Конструкція та принцип дії 

заглибленого пневмоударника. 

Обладнання для екскавації гірничої маси. Конструктивні схеми та прин-

ципи дії прямої лопати з зубчасто-рейковим механізмом натиску, прямої ло-

пати з канатним механізмом натиску, гідравлічної прямої лопати. Конструк-

тивні особливості  робочого обладнання механічної прямої лопати та драг-

лайну. 

Конструкції окремих вузлів та механізмів екскаваторів. Поворотні плат-

форми одноковшевих екскаваторів: призначення, схеми опорно-поворотних 

пристроїв, поворотні механізми. Гусеничний хід екскаваторів: конструкція, 

класифікація, галузі використання, переваги та недоліки різних типів ходу.. 

Крокуючий хід екскаваторів: галузь використання, класифікація, конструкти-

вні особливості. 

Багатоковшеві екскаватори. Роторні екскаватори: призначення, класифі-

кація, конструкція та принцип дії. Рейко-крокуючий хід роторних екскавато-

рів: конструкція та принцип дії. Ланцюгові багатоковшеві екскаватори: приз-

начення, класифікація, конструкція та принцип дії.  

Допоміжне обладнання відкритих гірничих робіт. Скрепери: призначен-

ня, класифікація, основні елементи конструкції напівпричіпного скрепера. 

Бульдозери: призначення, класифікація, основні елементи робочого облад-

нання, різновиди відвалів. Гідромонітори: призначення і конструкція; схема 
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розробки родовища із застосуванням гідромеханізації. Земснаряди і драги: 

призначення, конструктивні схеми, принципи дії.  

 

 

3.3. ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ ПІДЗЕМНИХ І ВІДКРИТИХ РОБІТ 

Стрічковий конвеєрний транспорт в гірничій промисловості: галузі за-

стосування. Переваги та недоліки конструкції. Загальний устрій стрічкового 

конвеєра; основні вузли та їх призначення. Типи та конструкції стрічок стрі-

чкового конвеєра. Основні елементи конструкції конвеєра та їх призначення. 

Схеми охоплення стрічкою приводних барабанів стрічкових конвеєрів. Схе-

ми натяжних станцій стрічкових конвеєрів: призначення, принципи дії та га-

лузі використання. Можливі схеми та порівняльний аналіз приводних станцій 

стрічкових конвеєрів. Робочі, холості, центрувальні та амортизаційні ролико-

опори стрічкових конвеєрів: типи, особливості конструкцій. 

Допоміжне обладнання стрічкових конвеєрів. Пристрої для завантажен-

ня та розвантаження стрічкових конвеєрів: конструктивне виконання, галузі 

застосування, вимоги до них. Гальмові та стопорні пристрої стрічкових кон-

веєрів: призначення, різновиди, галузі застосування. Пристрої для очищення 

стрічки стрічкового конвеєра: принципи дії, місце встановлення, галузі за-

стосування, порівняльний аналіз. 

Спеціальні типи стрічкових конвеєрів. Стрічково-канатні конвеєри: за-

гальний устрій, основні вузли, принцип передачі тягового зусилля від каната 

до стрічки. Стрічкові конвеєри з гнучким канатним поставом та гірляндови-

ми роликоопорами. Стрічкові конвеєри для великих кутів нахилу. Порівня-

льний аналіз конструкцій, переваги та недоліки.  

Скребкові, пластинчасті та вібраційні конвеєри. Загальний устрій, прин-

цип дії, класифікація та галузі використання скребкових конвеєрів. Констру-

кції ланцюгів скребкових конвеєрів та галузі їхнього використання. Стрічко-

во-ланцюгові конвеєри з вільно лежачою стрічкою та з жорстко закріпленою 

стрічкою до ланцюгів. Принцип дії, основні елементи та галузі застосування 

пластинчастих конвеєрів. Загальний устрій, принцип дії та галузі викорис-

тання вібраційних конвеєрів. Конструкції приводних пристроїв вібраційних 

конвеєрів та галузі їхнього використання.  

Конструкції та типи скреперних лебідок. Кінематичні схеми скреперних 

лебідок. 

Призначення, типи та конструктивні особливості рудникових електрово-

зів. Конструктивні варіанти підвішування рами рудникових електровозів, їхні 

переваги та недоліки. Порівняльна характеристика можливих варіантів роз-

міщення приводів на рудникових електровозах. Конструкції та принцип дії 
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контролерів рудникових електровозів, галузі їхнього використання. Струмо-

приймальні пристрої рудникових електровозів: різновиди конструкції та га-

лузі використання. Конструкції та принцип дії гальмових систем рудникових 

електровозів. Організація і структура керування підземною електровозною 

відкаткою.  

Конструкції вагонеток для перевезення людей по горизонтальним та по-

хилим виробкам. Різновиди зчіпних пристроїв рудникових вагонеток та галу- 

зі їхнього використання. 

Конструкція рейкової колії. Верхній устрій рейкової колії та його харак-

теристики. Схеми з'єднань рейкових колій за допомогою стрілочних перево-

дів та галузі їхнього використання. Конструкція, елементи та характеристика 

стрілочних переводів рейкових колій. Конструкція, призначення та викорис-

тання шляхових стопорів та шляхових гальм. 

Транспортне обладнання кар’єрів. Залізничний транспорт на відкритих 

гірничих розробках. Автомобільний транспорт кар’єрів. Особливості та пер-

спективи використанні кар’єрного конвеєрного транспорту. 

Стаціонарні машини. Шахтні підйомні установки. Водовідливні і венти-

ляторні установки. Пневматичні установки шахт. Установки кондиціонуван-

ня повітря. 

 

3.4. ОБЛАДНАННЯ СЕПАРАЦІЇ РУДНОЇ СИРОВИНИ 

Обладнання для збагачення руд. Мета збагачення. Підготовчі, основні та 

допоміжні технологічні процеси при збагаченні корисних копалин. Механіч-

не обладнання для сепарації рудної сировини і підготовки її до металургійно-

го переділу: класифікація, особливості використання. 

Обладнання підготовчих процесів збагачення. Обладнання для усеред-

нення рудної сировини. Дробильно-помольне обладнання: класифікація, 

принципи дії. Конусні дробарки для дроблення гірничої маси: призначення, 

основні типи, особливості конструкцій. Щокові дробарки: основні конструк-

тивні схеми, галузі застосування, особливості експлуатації. Дробарки ударної 

дії: призначення, основні типи, особливості конструкцій. Млини для под-

рібнення гірничої маси: призначення, основні типи, особливості конструкцій. 

Обладнання для розділення гірничої маси за крупністю. Класифікація гро-

хотів, основні конструктивні типи, види просіювальних поверхонь. 

Обладнання основних процесів збагачення. Класифікація та класифіка-

ційні ознаки збагачувального обладнання. Обладнання для гравітаційного 

збагачення руд. Машини і апарати для збагачення у важких середовищах. 

Сепаратори для магнітного збагачення слабо- і сильномагнітних руд. Маши-

ни й обладнання для електричних методів збагачення. Флотаційні збагачу-



10 

 

вальні машини: основні конструктивні схеми, галузі застосування, особливо-

сті експлуатації. Засоби механізації спеціальних методів збагачення рудної 

сировини. 

Обладнання допоміжних процесів збагачення. Обладнання для зневод-

нення та сушіння гірничої маси і продуктів її збагачення. Обладнання для 

очищення стічних вод та димових газів. Засоби механізації процесів окуску-

вання залізорудних матеріалів: устаткування для агломерації, огрудкування 

та брикетування. 

 

3.5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ВІДКРИТОГО 

ТА ПІДЗЕМНОГО ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА 

Завдання експлуатації. Структурні схеми експлуатації і ремонту гірни-

чих машин. Експлуатаційні та техніко-економічні властивості гірничих ма-

шин. Складові структурних схем експлуатації гірничого обладнання. 

Доставка гірничого обладнання з заводу-виробника до гірничого підпри-

ємства. Приймання гірничого обладнання на виробничому підприємстві. 

Особливості доставки гірничого обладнання в підземних умовах. 

Монтаж гірничого обладнання. Монтаж вибійного обладнання рудників 

і шахт. Монтаж бурильного, навантажувального і транспортного обладнання. 

Монтаж стаціонарного обладнання. Підготовка до монтажу. Монтаж облад-

нання кар’єрів. Розташування монтажних майданчиків. 

Випробування обладнання після монтажу. Призначення випробування. 

Методи проведення випробування. 

Використання гірничих машин за призначенням. Закріплення обладнан-

ня за виробничим персоналом. Міжзмінні приймання і передача обладнання. 

Поточний облік та інвентаризація обладнання. Основні правила техніки без-

пеки при використанні машин і обладнання. 

Технічне обслуговування гірничого обладнання. Складові технічного об-

слуговування. Види і зміст технічного обслуговування.  

Діагностика гірничих машин. Призначення і сучасні методи діагностики. 

Змащення машин. Призначення і класифікація мастильних матеріалів. 

Основні властивості рідких і консистентних мастил. Правила вибору масти-

льних матеріалів. 

Демонтаж гірничих машин. Відправка демонтованого обладнання. 

Підготовка і порядок транспортування та зберігання гірничого облад-

нання. 

 

3.6.ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ 

РУДОВИДОБУВНИХ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ 
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Ремонт гірничих машин та обладнання. Види і зміст ремонтів. Організа-

ційні форми виконання ремонтів. Сутність ремонтного циклу. 

Здача в ремонт і приймання відремонтованого обладнання. Виведення 

машини з експлуатації і доставка її на ремонтне підприємство. Передача ма-

шини в ремонт і оформлення наряду на виконання ремонтних робіт. Ремонт-

на документація. Списання обладнання. 

Планування ремонтних заходів. Складання річного і місячного графіків 

ремонту обладнання. 

Ремонтні бази гірничих підприємств. Власні та загальні ремонтні бази. 

Види руйнувань та зношення деталей гірничих машин. Причини виходу 

деталей з ладу та методи зниження швидкості зношення. 

Відновлення деталей гірничих машин. Методи відновлення деталей на-

плавленням під шаром флюсу, в середовищі інертних газів, вібродуговим на-

плавленням, металізацією, хромуванням, осталюванням, пластичною дефор-

мацією та електромеханічною обробкою. Відновлення типових деталей гір-

ничих машин. 

Складання машин. Статичне та динамічне балансування машин. 
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