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Вступ 

Метою проведення фахового вступного випробування є перевірка рівня 

підготовки бажаючих отримати ступінь магістра за спеціальністю 133 «Галу-

зеве машинобудування» освітньо-професійної програми  «Гірничі та збагачу-

вальні машини і обладнання». 

Зміст фахового вступного випробування базується на знаннях, отриманих 

вступниками під час навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки 

бакалавра за відповідним напрямом підготовки, спеціальністю та спеціаліза-

цією або спеціаліста за відповідною спеціальністю та спеціалізацією. 

Підготовка для отримання ступеня магістра передбачає як освітню, так і 

науково-дослідницьку складові. Освітній компонент навчальної програми не-

обхідний для поглиблення набутих знань, формування цілісного бачення 

майбутньої професійної діяльності, максимального наближення навчання до 

сучасного рівня гірничого машинобудування. Науково-дослідницька частина 

навчання спрямована на формування навичок проведення наукових дослі-

джень при розробці нового та удосконаленні існуючого гірничого обладнан-

ня, вивченні впливу режимів роботи та фізико-механічних властивостей по-

рід на показники роботи машин, пошуках сучасних методів організації ремо-

нту та експлуатації обладнання. 

 
 

1. Перелік дисциплін, що виноситься 

на фахове вступне випробування 

Перелік контрольних питань фахового вступного випробування склада-

ється на основі програм основних дисциплін, засвоєних вступниками на етапі 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Під час вивчення 

дисциплін «Гірничі машини підземних робіт», «Гірничі машини відкритих 

робіт», «Транспортні машини підземних робіт», «Транспортні машини відк-

ритих робіт», «Збагачувальні машини», «Стаціонарні машини» вступникам 

надаються відповідні теоретичні і практичні знання з питань призначення, 

класифікації ті галузі використання цих машин, їхньої конструкції, принципу 

дії, робочих та експлуатаційних показників, методів розрахунку основних 

параметрів, тенденцій розвитку.  

Дисципліна  «Експлуатація та ремонт гірничих машин» знайомить вступ-

ників з основними техніко-економічними показниками роботи гірничих ма-

шин, правилами доставки гірничого обладнання, його монтажу (демонтажу), 

використання за призначенням, технічного обслуговування та збереження. 

Тому вказані вище дисципліни включені в перелік дисциплін, що виносяться 

на вступне випробування. 

 
 

2. Порядок проведення фахового вступного випробування 

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у вигляді тестів у 

відповідності з нормами чинного законодавства, зокрема з Правилами при-



5 

 

йому до Криворізького національного університету у 2021 році та Положен-

ням про організацію прийому на навчання до Криворізького національного 

університету за ступенем «магістр». Білети до випробувань включають 45 те-

стових завдань трьох рівнів складності. На виконання вступної роботи відво-

диться 2 астрономічні години (120 хвилин). 

Для отримання тієї чи іншої оцінки при рішенні тестових завдань вступ-

ник повинен набрати певну кількість балів. Вага правильної відповіді на за-

питання залежить від рівня складності запитання. 

Правильна відповідь на питання І рівня оцінюється у 0,8 бала. 

Правильна відповідь на питання ІІ рівня оцінюється у 1,0 бала. 

Правильна відповідь на питання ІІІ рівня оцінюється у 1,2 бала. 

 

3. Перелік тем з дисциплін,  

що виносяться на фахове вступне випробування 

№ 

п/п 

Назва теми  Перелік питань 

Дисципліна «Експлуатація та ремонт гірничих машин»  

1.  Завдання експлуатації. 

Структурні схеми 

експлуатації і ремонту 

гірничих машин 

Експлуатаційні та техніко-економічні влас-

тивості гірничих машин. Складові структур-

них схем експлуатації гірничого обладнання. 

2.  Доставка гірничого 

обладнання з заводу-

виробника до гірничого 

підприємства 

Приймання гірничого обладнання на вироб-

ничому підприємстві. Особливості доставки 

гірничого обладнання в підземних умовах. 

3.  Монтаж гірничого  

обладнання 

Монтаж забійного обладнання рудників і 

шахт. Монтаж бурильного, навантажуваль-

ного і транспортного обладнання. Монтаж 

стаціонарного обладнання. Підготовка до 

монтажу. Монтаж обладнання кар’єрів. 

Розташування монтажних майданчиків. 

4.  Випробування обладна-

ння після монтажу 

Призначення випробування. Методи прове-

дення випробування.  

5.  Використання гірничих 

машин за призначенням 

Закріплення обладнання за виробничим пер-

соналом. Міжзмінні приймання і передача 

обладнання. Поточний облік та інвентариза-

ція обладнання. Основні правила техніки 

безпеки при використанні машин і обладна-

ння. 

6.  Технічне обслуговування 

гірничих машин 

Складові технічного обслуговування. Види і 

зміст технічного обслуговування. Види і 

зміст ремонтів. Організаційні форми вико-

нання ремонтів. Сутність ремонтного циклу. 
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7.  Діагностика гірничих  

машин 

Призначення і сучасні методи діагностики. 

8.  Змащування машин Призначення і класифікація мастильних ма-

теріалів. Основні властивості рідких і конси-

стентних мастил. Правила вибору мастиль-

них матеріалів. 

9.  Демонтаж гірничих ма-

шин 

Відправка демонтованого обладнання. 

10.  Ремонт гірничих машин  

та обладнання 

Здача в ремонт і приймання відремонтовано-

го обладнання. Виведення машини з експлу-

атації і доставка її на ремонтне підприємство. 

Передача машини в ремонт і оформлення 

наряду на виконання ремонтних робіт. Ре-

монтна документація. Списання обладнання. 

11.  Зберігання машин Підготовка до зберігання машин і обладнан-

ня. 

12.  Планування ремонтів Складання річного і місячного графіків ре-

монту обладнання. 

13.  Ремонтні бази  

гірничих підприємств 

Власні та загальні ремонтні бази. 

Дисципліна «Гірничі машини підземних робіт» 

14.  Способи буріння 

гірничих порід 

Порівняльний аналіз способів буріння, галузі 

застосування 

15.  Пневматичні  

перфоратори 

Порівняльний аналіз конструктивних схем 

пневматичних перфораторів. Ручні перфора-

тори: призначення, конструкція та принцип 

дії. Телескопні перфоратори: призначення, 

конструкція та принцип дії. Колонкові пер-

форатори: призначення, конструкція та 

принцип дії. Пристрої для встановлення 

перфораторів у забої. 

16.  Шахтні  

бурильні установки 

Призначення, класифікація, основні типи, 

особливості конструктивних схем та експлу-

атації. 

17.  Підземні  

бурильні верстати 

Призначення, класифікація, основні типи, 

особливості конструктивних схем та експлу-

атації. 

18.  Бурильний інструмент Бурильний інструмент для перфораторного 

буріння. Бурильний інструмент верстатів 

шарошкового, ударно-обертального та шне-

кового буріння. 

19.  Способи і засоби  

проведення висхідних  

Порівняльний аналіз буропідривного і бури-

льного способів проходки та обладнання, що 
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підземних виробок використовується при цьому. Комплекси об-

ладнання для оббурювання забою при прове-

денні вертикальних виробок. Комбайни для 

проходки вертикальних гірничих виробок в 

міцних породах. Перспективні способи й за-

соби руйнування міцних гірничих порід. 

20.  Навантажувальні  

та навантажувально- 

транспортні машини 

Навантажувальні машини циклічної дії: при-

значення, класифікація, конструктивні схеми 

та принцип дії. Навантажувальні машини 

безперервної дії: призначення, класифікація, 

конструктивні схеми та принцип дії. Наван-

тажувальні машини для проходки стовбу-

рів шахт: призначення, основні елементи 

конструкції, принципи роботи машин під 

час навантаження гірничої маси. Самохі-

дні навантажувально-транспортні маши-

ни. 

21.  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. 

22.  Механічне обладнання 

для допоміжних підзем-

них гірничих робіт 

Машини і пристрої для зарядки та забивання 

шпурів і свердловин. Обладнання для кріп-

лення гірничих виробок. Засоби механізації 

для доставки матеріалів та устаткування, мі-

сцевого провітрювання та осушення виробок, 

монтажу та ремонту обладнання, будівницт-

ва комунікацій, утримання та ремонту гірни-

чих виробок. 

23.  Механічне обладнання 

для видобування вугілля  

Особливості руйнування вугілля і порід. Ви-

добувні вугільні комбайни. Виконавчі органи 

та механізми подачі комбайнів. Механізовані 

вугледобувні кріплення, комплекси і агрега-

ти. Гірничопрохідницьке обладнання. Зага-

льні питання приводу гірничих машин. 

 

Дисципліна «Гірничі машини відкритих робіт» 

24.  Конструкції бурильних 

верстатів для відкритих 

робіт 

Конструктивна схема бурильного верстату 

для відкритих робіт та призначення його го-

ловних вузлів. Обертальні механізми бури-

льних верстатів: призначення, конструктивні 

схеми та принцип дії. 

Механізми подачі бурильних верстатів: при-
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значення, конструктивні схеми та принцип 

дії. Конструкція та принцип дії заглибленого 

пневмоударника. 

25.  Обладнання для екска-

вації гірничої маси 

Конструктивна схема та принцип дії прямої 

лопати із зубчасто-рейковим механізмом на-

тиску. Конструктивна схема та принцип дії 

прямої лопати з канатним механізмом натис-

ку. Конструктивна схема та принцип дії гід-

равлічної прямої лопати. Конструкція робо-

чого обладнання механічної прямої лопати. 

Конструкція робочого обладнання драглай-

ну. 

26.  Конструкції вузлів та  

механізмів екскаваторів 

Поворотні платформи одноковшевих екска-

ваторів: призначення, схеми опорно-

поворотних пристроїв, поворотні механізми. 

Гусеничний хід екскаваторів: конструкція, 

класифікація, галузі використання, переваги 

та недоліки різних типів ходу. Конструктив-

на схема та принцип дії драглайну. Крокую-

чий хід екскаваторів: галузь використання, 

класифікація, конструкція гідравлічного кро-

куючого ходу. 

27.  Багатоковшеві   

екскаватори 

Роторні екскаватори: призначення, класифі-

кація, конструкція та принцип дії; основні 

правила ТБ при експлуатації роторних екска-

ваторів. Конструктивні схеми та принцип дії 

камерного та безкамерного роторів екскава-

торів. Рейко-крокуючий хід роторних екска-

ваторів: конструкція та принцип дії. Ланцю-

гові багатоковшеві екскаватори: призначен-

ня, класифікація, конструкція та принцип дії; 

основні правила ТБ при експлуатації екска-

ваторів. 

28.  Допоміжні машини  

відкритих гірничих робіт  

Скрепери: призначення, класифікація, осно-

вні елементи конструкції напівпричіпного 

скрепера. Бульдозери: призначення, класифі-

кація, основні елементи робочого обладнан-

ня, різновиди відвалів. Гідромонітори: приз-

начення і конструкція; схема розробки родо-

вища із застосуванням гідромеханізації. Зем-

снаряди: призначення і конструкція, конс-

труктивні схеми, принцип дії. Драги: при-

значення, конструктивна схема драги та 

принцип дії; способи пересування драг. 
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Дисципліни «Транспортні машини підземних робіт», 

«Транспортні машини відкритих робіт», 

«Стаціонарні машини» 

29.  Стрічкові конвеєри:  

загальні відомості  

та характеристики 

 

Загальний устрій стрічкового конвеєра; ос-

новні вузли та їх призначення. Типи та конс-

трукції стрічок стрічкового конвеєра. Основ-

ні елементи конструкції конвеєра та їх приз-

начення. Схеми охоплення стрічкою привод-

них барабанів стрічкових конвеєрів.  

30.  Конструкції стрічкових 

конвеєрів та їх основних 

вузлів 

Схеми натяжних станцій стрічкових конвеє-

рів: призначення, принципи дії та галузі ви-

користання. Можливі схеми та порівняльний 

аналіз приводних станцій стрічкових конвеє-

рів. Роликоопори стрічкових конвеєрів: типи, 

особливості конструкцій. Центрувальні ро-

ликові опори стрічкових конвеєрів: призна-

чення, різновиди та принципи дії. Амортиза-

ційні роликові опори стрічкових конвеєрів: 

призначення, конструктивне виконання та 

принцип дії. 

31.  Допоміжне обладнання 

стрічкових конвеєрів. 

Пристрої для завантаження та розвантаження 

стрічкових конвеєрів: конструктивне вико-

нання, галузі застосування, вимоги до них. 

Гальмові та стопорні пристрої стрічкових 

конвеєрів: призначення, різновиди, галузі за-

стосування. Пристрої для очищення стрічки 

стрічкового конвеєра: принципи дії, місце 

встановлення, галузі застосування, порівня-

льний аналіз. 

32.  Спеціальні типи  

стрічкових конвеєрів 

Стрічково-канатні конвеєри: загальний уст-

рій, основні вузли, принцип передачі тягово-

го зусилля від каната до стрічки. Стрічкові 

конвеєри з гнучким канатним поставом та 

гірляндовими ролико-опорами. Стрічкові 

конвеєри для великих кутів нахилу. Порівня-

льний аналіз конструкцій, переваги та недо-

ліки.  

33.  Скребкові конвеєри Загальний устрій, принцип дії, класифікація, 

галузі використання. Конструкції ланцюгів 

скребкових конвеєрів та галузі їхнього вико-

ристання. Стрічково-ланцюгові конвеєри з 

вільно лежачою стрічкою та з жорстко закрі-

пленою стрічкою до ланцюгів.  
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34.  Пластинчасті  

та вібраційні конвеєри 

Принцип дії, основні елементи та галузі за-

стосування пластинчастих конвеєрів. Загаль-

ний устрій, принцип дії та галузі викорис-

тання вібраційних конвеєрів. Конструкції 

приводних пристроїв вібраційних конвеєрів 

та галузі їхнього використання. 

35.  Скреперні лебідки  

та скреперні лебідки 

Конструкції та типи скреперних лебідок. Кі-

нематичні схеми скреперних лебідок. 

36.  Призначення, конструк-

ції та класифікація  

рудникових електровозів 

 

Конструктивні варіанти підвішування рами 

рудникових електровозів, їхні переваги та 

недоліки. Порівняльна характеристика мож-

ливих варіантів розміщення приводів на руд-

никових електровозах. Конструкції та прин-

цип дії контролерів рудникових електро-

возів, галузі їхнього використання. Струмо-

приймальні пристрої рудникових електро-

возів: різновиди конструкції та галузі вико-

ристання. Конструкції та принцип дії галь-

мових систем рудникових електровозів. Ор-

ганізація і структура керування підземною 

електровозною відкаткою. 

37.  Конструкції вагонів  

та вагонеток 

Конструкції вагонеток для перевезення лю-

дей по горизонтальним та похилим вироб-

кам. Різновиди зчіпних пристроїв руднико-

вих вагонеток та галузі їхнього використан-

ня. 

38.  Конструкція  

рейкової колії 

Верхній устрій рейкової колії та його харак-

теристики. Схеми з'єднань рейкових колій за 

допомогою стрілочних переводів та галузі 

їхнього використання. Конструкція, елемен-

ти та характеристика стрілочних переводів 

рейкових колій. Конструкція, призначення та 

використання шляхових стопорів та шляхо-

вих гальм. 

39.  Транспортне обладнання 

кар’єрів  

Залізничний транспорт на відкритих гірни-

чих розробках. Автомобільний транспорт 

кар’єрів. Особливості та перспективи вико-

ристанні кар’єрного конвеєрного транспорту. 

40.  Стаціонарні машини Шахтні підйомні установки. Водовідливні і 

венти-ляторні установки. Пневматичні уста-

новки шахт. Установки кондиціонування по-

вітря. 

Дисципліна «Збагачувальні машини» 

41.  Обладнання для  Мета збагачення. Підготовчі, основні та до-
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збагачення руд поміжні технологічні процеси при збагаченні 

корисних копалин. Механічне обладнання 

для сепарації рудної сировини і підготовки її 

до металургійного переділу: класифікація, 

особливості використання. 

42.  Обладнання підготовчих 

процесів збагачення 

Обладнання для усереднення рудної сирови-

ни. Дробильно-помольне обладнання: класи-

фікація, принципи дії. Конусні дробарки для 

дроблення гірничої маси: призначення, осно-

вні типи, особливості конструкцій. Щокові 

дробарки: основні конструктивні схеми, га-

лузі застосування, особливості експлуатації. 

Дробарки ударної дії: призначення, основні 

типи, особливості конструкцій. Млини для 

подрібнення гірничої маси: призначення, ос-

новні типи, особливості конструкцій. Об-

ладнання для розділення гірничої маси за 

крупністю. Класифікація грохотів, основні 

конструк-тивні типи, види просіювальних 

поверхонь. 

43.  Обладнання основних 

процесів збагачення руд 

Класифікація та класифікаційні ознаки зба-

гачувального обладнання. Обладнання для 

гравітацій-ного збагачення руд. Машини і 

апарати для збагачення у важких середови-

щах. Сепаратори для магнітного збагачення 

слабо- і сильномагнітних руд. Машини й 

обладнання для електричних методів збага-

чення. Флотаційні збагачувальні машини: 

основні конструктивні схеми, галузі застосу-

вання, особливості експлуатації. Засоби ме-

ханізації спеціальних методів збагачення 

рудної сировини. 

44.  Обладнання допоміжних 

процесів збагачення руд 

Обладнання для зневоднення та сушіння гір-

ничої маси і продуктів її збагачення. Облад-

нання для очищення стічних вод та димових 

газів. Засоби механізації процесів окуску-

вання залізорудних матеріалів: устаткування 

для агломерації, огрудкування та брикету-

вання. 
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4. Рекомендована література для підготовки  

до фахового вступного випробування 

1.Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование 

твердых полезных ископаемых. Т.1. Обогатительные процессы и аппараты: 

Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГГУ, 2001. 

2.Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение, гро-

хочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1980. 

3.Барабашкин В.П. Молотковые и роторные дробилки. – М.: Недра, 1973. 

4.Бауман В.А., Стрельцов В.Н., Косарев А.И. Роторные дробилки. – М.: 

Машиностроение, 1973. 

5.Бедрань Н.Г. Машины для обогащения полезных ископаемых. – Киев-

Донецк: Вища школа, 1980. 

6.Быков В.И. и др. Эксплуатация и ремонт оборудования дробильных 

фабрик. – М.: Недра, 1973. 

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

и стационарные машины. – М.: Недра, 1985. 

8.Гірничі машини та обладнання для добування руд. Видання 2-е , пере-

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

центр ДВНЗ «КТУ», 2017.  

9.Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Машини основних 

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

02.02.11). - Кривий Ріг: КНУ, 2011.  

10.Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Машини допоміж-

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

від 13.10.11). -  Кривий Ріг: КНУ, 2011.  

11.Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Конструкції, експлу-

атація та обслуговування сучасної гірничорудної прохідницької техніки 

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

12.Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Машини підготов-

чих процесів переробки руд (гриф МОНУ №1/11–147 від 11.01.11) ). - Кри-

вий Ріг: КНУ, 2012.  

13.Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. Проектування, фор-

мування та використання комплексів гірничорудного механізованого облад-

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

14.Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Ліфенцов О.С. 

Проектування гірничих машин і комплексів для видобутку та переробки руд. 

-  Кривий Ріг: Видавн. центр ДВНЗ «КТУ», 2017.  
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15.Донченко А.С., Донченко В.А. Справочник механика рудообогатитель-

ной фабрики. – М.: Недра, 1975. 

16.Донченко А.С., Донченко В.А. Эксплуатация и ремонт дробильного 

оборудования. – М.: Недра, 1972. 

17. Дьяков В.А. Транспортные машины и комплексы открытых разрабо-

ток. – М.: Недра, 1986. 

18.Кармазин В.И., Серго Е.Е. и др. Процессы и машины для обогащения 

полезных ископаемых. – М.: Недра, 1974. 

19.Картавый Н.Г. Стационарные машины. – М.: Недра, 1987. 

20.Машины и оборудование для проведения горизонтальных и наклонных 

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

21.Медведев И.Ф. Режимы бурения и выбор буровых машин. – М.: Недра, 

1985. 

22.Механизация взрывных работ / Под ред. М.Ф. Друкованого. – М.: 

Недра, 1984. 

23.Музгин С.С. Погрузка руды самоходными машинами. – Алма-Ата: 

Наука, 1978. 

24.Олевский В.А. Размольное оборудование обогатительных фабрик. – М.: 

Госгортехиздат, 1963. 

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

Б.Ф. Братченко. – М.: Недра, 1978. 

26.Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископае-

мых. – Киев: Вища школа, 1975. 

27.Справочник по обогащению руд. В 3-х т. Гл. ред. О.С. Богданов. Т.1. – 

М.: Недра, 1974. 

28.Фейгин Л.А. Дробильные, сортировочные и транспортирующие маши-

ны. – М.: Высшая школа, 1977. 

29.Замышляев В.Ф., Русихин В.И., Шешко Е.Е. Эксплуатация и ремонт 

карьерного оборудования. - М.: Недра, 1991. 

30.Катанов Б.А., Сафокин М.С., Астахов А.В. Конструкции горных ма-

шин для открытых работ. - М.: Недра, 1970. 

31.Оборудование для механизации очистных работ в угольных шахтах. 

Под общей ред. Б.Ф. Братченко. – М.: Недра, 1972. 

32.Оборудование для механизации производственных процессов на ка-

рьерах. Под ред.. В.С. Виноградова. - М.: Недра, 1974. 

33.Подэрни Р.Ю.. Горные машины и комплексы для открытых работ. - 

М.: Недра, 1985. 

34.Сафокин М.С., Катанов Б.А. Машинист бурового станка на карьере. - 

М.: Недра, 1984. 
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35.Солод Г.И., Морозов В.И., Русихин В.И. Технология машиностроения 

и ремонт горных машин. – М.: Недра, 1988. 

36.Шилов П.М. Технология производства и ремонт горных машин. – К.: 

Вища школа, 1986. 

37.Шиповский И.А. Эксплуатация и ремонт оборудования шахт: Учебное 

пособие для вузов. – М: Недра, 1987. 

 


