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Вступ 

Мета випробування – визначити рівень фахових базових знань вступників для 

прийому на навчання за ступенем «магістр». 

Завдання програми фахового випробування – зорієнтувати вступників щодо 

вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені тестові завдання. 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

 

Програма фахового випробування для прийому на навчання за ступенем 

«магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» ОПП «Шахтне і підземне 

будівництво» складена на підставі таких дисциплін циклу професійної підготовки 

бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою «Шахтне і підземне 

будівництво»: «Спорудження гірничих виробок.ч.1 Горизонтальні виробки »,  

«Спорудження гірничих виробок. ч.2 Вертикальні виробки »,  «Матеріали 

конструкцій шахтних споруд», « Основи геобудівництва», «Розрахунок та 

конструкції кріплення». 

 

2. Порядок проведення фахового випробування. 

 

Прийом на навчання за ступенем «магістр» за ОПП «Шахтне і підземне 

будівництво» здійснюється відповідно з Правилами прийому до Криворізького 

національного університету  в 2022 р, а також Положенням про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету  за ступенем 

«магістр» у формі фахового випробування зі спеціальності. 

Для проведення фахового випробування для прийому на навчання за ступенем 

«магістр» створюється фахова атестаційна комісія.  

Білети фахового випробування складаються із 200 тестових завдань трьох 

рівнів складності.  

Для виконання письмової роботи фахового випробування відводиться 1 

година 20 хвилин. 
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3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 

випробування 

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на фахове випробування, 

представлені в таблицях  3.1 – 3.5. 

Таблиця 3.1 

Перелік тем та питань з дисципліни «Спорудження гірничих виробок.  

ч.2  Спорудження вертикальних виробок» 
№ 

з/п 
Назви тем Питання теми 

1 2 3 

1 

Визначення розмірів 

поперечного перерізу 

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. 

2 БВР 

Буровибухові роботи. Вимоги до БВР. Вибір ВР і ЗП. 

Кількість, глибина і схема розташування шпурів. 

КВШ і КИС. Особливості розрахунку БВР при 

проведенні виробки з підривної породи. Буріння 

шпурів. Устаткування для буріння. Заходи щодо 

зменшення вібрації шуму і пилоутворень. Заряджання 

і підривання шпурів. ТБ. 

3 Провітрювання вибою 

Схеми вентиляції, устаткування, розрахунок 

вентиляції. Огляд забою і приведення його в 

безпечний стан. Тимчасове кріплення. 

4 Навантаження породи 

Навантаження породи машинами первинної і 

безупинної дії машинами. Вибір навантажувальних 

машин. Навантаження самохідними установками. 

Основи розрахунку часу і продуктивності 

навантаження породи. Привибійний 

транспорт.Конвеєрні перевантажувачі. Обмін 

вагонетки в одноколійних і двухколійних виробках. 

Бункер-поїзди, самохідні вантажно-транспортні 

машини. 

5 
Прохідницькі комплекси. 

Допоміжні роботи 

Прохідницькі комплекси устаткування. Основи 

вибору устаткування. Допоміжні роботи. 

Водовідливні канавки. Настилка рейкових шляхів. 

Монорельсові дороги. Монтаж трубопроводів і 

кабелів. Освітлення. 

6 

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. 

7 
Зведення постійного 

кріплення 

Виконання 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. 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

8 
Зведення набризгбетонного 

та анкерного кріплення 

Зведення набризгбетонного кріплення. Устаткування 

для зведення набризгбетонного кріплення. Зведення 

анкерного кріплення.Устаткування для буріння 

шпурів. Виконання робіт із зведення кріплення.  

9 
Організація циклічної 

проходки 

Організація робіт і техніко-економічні показники. 

Основи циклічної організації робіт. Швидкість 

проходки. Продуктивність праці. Основні напрямки 

підвищення ТЕП.   

10 
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 роторним 

(буровим) органом. Розрахунок і обгрунтування 

параметрів прохідницького циклу. Швидкісні 

проходки. ТЕП. 

11 

Технологія будівництва 

похилих та підняттевих 

виробок 

Технологія будівництва похилих виробок зверху 

вниз. Роботи підготовчого періоду при 

будівництвіпохилів. Руйнування, навантаження 

татранспортування породи. Водовідведення, 

провітрювання. Зведення кріплення. Охорона праці. 

Будівництво похилих стволів. Технологія 

будівництва похилих виробок знизу 

нагору.Технологія проведення підняттєвих виробок.  

12 
Будівництво 

приствольного двору 

Техніка і технологія проходки протяжних виробок і 

камери приствольного двору. Проходка і кріплення 

виробок, які сполучаються.  

13 

Будівництво виробок 

великого поперечного 

перерізу 

Форми і розміри туннелів. Схеми спорудження 

туннелів. Будівельна база. Вентиляція. Навантаження 

і транспортування породи. Технологічні комплекси. 

Освітлення. Тимчасові дороги. Зведення монолітного 

бетонного кріплення - готування і транспортування 

бетонної суміші. Опалубка. Зведення анкерного і 

набризгбетонного кріплення. Організація робіт із 

графіка циклічності. Технологія будівництва туннелів 

у м'яких породах. Будівництво тунелів із 

разубоженням забою на повний перетин засобом 

обпертого склепіння й опорного ядра. Область 

застосування різноманітних засобів  

14 
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 

набризгбетонного. 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

15 Підготовчий період Форми і розміри поперечного перетину стволів. 

16 
Технологія спорудження 

стволів 

Класифікація технологічних схем. Послідовна схема, 

паралельна схема, сумісна схема, спорудження 

стволів з паралельним армуванням. 

17 Буровибухові роботи 

Буровибухові роботи. Вибір ВР і ЗП. Кількість, 

глибина і схеми розташування шпурів. Розрахунок 

шпурів та їх розміщення в забої ствола. Механізація 

буріння ствола. Заходи що до зменшення вібрації, 

шуму і пилоутворень. 

18 Провітрювання забою 

Схеми вентиляції, устаткування, розрахунок 

вентиляції. Огляд забою і приведення його в 

безпечний стан. 

19 Навантаження породи 

Навантаження породи машинами ручного управління 

грейфера, механічного керування грейфера та 

самохідними установками. Основи розрахунку часу і 

продуктивності навантаження породи. Фази 

навантаження породи. Баддя для підйому породи. ТБ. 

20 
Зведення постійного 

кріплення 

Постійне та тимчасове кріплення .Виробництво робіт 

із зведенням монолітного, бетонного, 

залізобетонного, тюбінгового кріплення та набризг- 

бетонного. Схеми доставки кріплення в забій ствола. 

Опалубки. Тампонаж закріпного простору ствола. ТБ. 

21 Водовідлив 
Водовідлив баддями, насосами. Види водоуловлення. 

Схеми відкачки води із забою ствола. 

22 

Оснащення стволів 

механізмами для їх 

спорудження 

Копри. Підйомні машини та прохідницькі лебідки для 

спорудження стволів. Причіпні пристрої, бадді, 

направляючи рамки. 

23 Допоміжне обладнання 

Підвісні полки. Освітлення, зв'язок та сигналізація. 

Геодезично-маркшейдерське обслуговування. 

Рятувальна драбина.  

24 
Спорудження сполукових 

виробок з стволом 

Сполуки з приствольним двором. Дозаторні камери. 

Камери транспортерів 

25 
Армування вертикальних 

стволів 

Елементи армування стволів. Технологія ведення 

армувальних робіт. Прогресивні конструкції 

жорсткого армування. 

26 

Організація та економіка 

робіт по будівництву 

стволів 

Визначення чисельного складу бригади. Тривалість 

прохідницьких операцій. Графік циклічності 

Продуктивність праці. 

27 

Будівництво підземних 

споруд з використанням 

огороджуючих кріплень 

Варіанти способів, їх характеристика та умови 

використання. Конструкції шпурових загородок та їх 

характеристика. Забійка шпунтів. Процес занурення 

шпунтів, розробка порід і зведення постійних 

кріплень. Розрахунок основних параметрів 

шпунтових огорож. 

28 

Будівництво підземних 

споруд за допомогою 

опускних кріплень 

Сутність способу конструкції опускних кріплень. 

Схеми проведення робіт. Схеми занурення опускних 

кріплень. 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

29 

Будівництво підземних 

споруд з використанням 

водозниження. Сутність 

способу. 

Схеми водозниження. Обладнання для водозниження 

з використанням заглибних і артезіанських 

установок. Конструкції глибинних водознижувальних 

свердловин. Конструкції фільтрів. Буріння 

свердловин. Типи бурових станків. Проведення робіт 

по водозниженню. ТБ. Розрахунок параметрів 

способу водозниження 

30 

Будівництво підземних 

споруд під стислим 

повітрям 

Умови використання способу ТБ. Будівництво 

вертикальних стволів під стислим повітрям. 

Будівництво горизонтальних виробок під стисненим 

повітрям. Схеми проведення робіт, їх оцінка і умови 

застосування. Вибір обладнання : шлюзові апарати, 

шлюзові труби, лікувальний шлюз. Гідроізоляційні 

роботи.  

31 

Будівництво підземних 

споруд з застосування 

заморожування гірничих 

порід 

Проведення робіт по заморожуванні гірських порід. 

Буріння заморожуючих свердловин. Спорудження 

вертикальних стволів і горизонтальних виробок з 

застосуванням способу заморожування гірничих 

порід. ТБ. Схеми заморожування: одноступінчаті, 

багатоступінчасті, зональні.  

32 

Будівництво підземних 

споруд з застосуванням 

тампонажу гірничих порід 

 

Тампонажні матеріали та вимоги до них. Вибір та 

умови застосування тампонажного обладнання. 

Схеми тампонажу із поверхні та із забою. Тампонаж 

гірничих порід з поверхні землі. Схеми розміщення 

свердловин та їх кількість. Бурове обладнання та 

проведення бурових робіт. Способи нагнітання 

розчинів в породу. Тампонаж гірничих робіт із забою. 

Тампонажні подушки, їх форма та розміри. 

Проведення робіт при спорудженні горизонтальних 

виробок.  

33 Інші різновиди тампонажу 

Бітумізація. Глинізація. Силікатизація. Смолізація. 

Матеріали і обладнання. Технологія робіт, контроль 

якості укріплення порід синтетичними смолами. 

34 

Буріння стволів шахт і 

свердловин великого 

діаметру 

Класифікація бурових установок. Характеристика 

процесів при спорудженні стволів бурінням. 

Занурювальне та секційне кріплення. Тампонаж 

порожнин за кріпленням. Особливості руйнування і 

транспортування зруйнованої породи. Конструкції і 

технологія зведення постійного кріплення. Колонкове 

буріння. Способи підрізання кернів та 

транспортування їх у відвали.  

35 

Проведення 

горизонтальних виробок 

прохідницькими щитами і 

способом продавлювання 

Конструктивна схема щита. Схема немеханізованого 

щита. Схема механізованого щита. Розробка забою. 

Навантаження породи. Переміщення щита. Зведення 

кріплення. Тампонаж пустот за кріпленням. 

Проведення виробок способом продавлювання. 
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Таблиця 3.2 

Перелік тем та питань з дисципліни «Спорудження гірничих виробок .  

ч.1. Спорудження горизонтальних виробок » 
1 2 3 

1 

Способи та технологічні 

схеми поглиблення 

вертикальних стволів шахт 

Поглиблення стволів з підйомом породи на 

поверхню, з підйомом породи на вентиляційний або 

робочий горизонт, з підйомом породи на горизонт, 

що поглиблюється, поглиблення ствола знизу вверх 

вузьким перерізом з розширенням зверху вниз. 

2 

Комплекс робіт 

підготовчого та 

заключного періоду при 

поглибленні стволів 

Відшивка відділення ствола, що поглиблюється, 

демонтаж армування, монтаж прохідницького 

обладнання, розрахунок терміну підготовчого 

періоду, техніко-економічні показники поглиблення 

стволів. 

3 

Спорудження підготовчих 

виробок для поглиблення 

стволів 

Проходка підняттєвих, спорудження тимчасових 

виробок, спорудження камер поглибочних лебідок, 

спорудження технологічного відходу, технологія 

спорудження виробок, які примикають до стволу.  

4 

Види та конструкції 

захисних пристроїв для 

поглиблення стволів 

Захист вибою ствола породним ціликом, конструкці 

їз захисних полків клинового типу, захисні полки 

конструкції ВНІОМШУ, конструктивні особливості 

та техніко-економічні показники застосування полків 

з несучим елементом із стальних канатів. 

5 

Методики розрахунку 

захисних пристроїв для 

поглиблення стволів 

Знаходження виду вірогідної загрузки на захисні 

пристрої для поглиблення стволів, розрахунок 

швидкості удару вірогідної загрузки с захисним 

пристроєм, розрахунок канатних захисних полків при 

повному та частковому перекритті перерізу ствола, 

розрахунок полегшених захисних полків з 

амортизаційним елементом у виді костра з 

дерев’яних брусів, розрахунок відшивки ствола, 

обґрунтування параметрів породних ціликів. 

6 

Кріплення допоміжних 

виробок та будівництво і 

монтаж захисних полків та 

породних ціликів. 

Кріплення нижньої частини породного цілика, 

спорудження ціликів, монтаж захисних полків, 

демонтаж полків та породних ціликів 

7 
Складові технології 

поглиблення стволів 

Спорудження сліпих стволів, будівництво камер, 

проходка підняттєвих, буріння шпурів 

8 
Обладнання для 

поглиблення стволів 

Комплекси обладнання для поглиблення стволів з 

горизонту, комплекси обладнання для поглиблення 

стволів з поверхні, оснащення робіт по поглибленню 

ствола. 

9 Буровибухові роботи Вибухові речовини та засоби для ініціювання. 

10 
Провітрювання  та 

боротьба з газовиділенням 

Схеми провітрювання, розрахунок параметрів 

провітрювання, вентиляційне обладнання, заходи по 

боротьбі з газовиділенням. 

11 
Навантаження та підйом 

породи 

Навантажувачі грейферного типу, вибір засобів 

навантаження, організація робіт по навантаженню 

породи, особливості прохідницького підйому при 

поглиблені стволів, обладнання для прохідницького 

підйому. 
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12 
Кріплення при поглибленні 

стволів 

Види кріплення, розрахунок кріплення, засоби 

механізації при кріпленні стволів, технологія 

кріплення стволів. 

13 
Допоміжні роботи та 

техніка безпеки 

Водовідлив при поглибленні стволів, засоби 

водовідливу, водоуловлювання, енергопостачання 

робіт по поглибленню ствола, допоміжне обладнання, 

техніка безпеки. 

 
Таблиця 3.3 

Перелік тем та питань з дисципліни «Матеріали конструкцій шахтних споруд» 
1 2 3 

1 

Основи будівельного 

проектування будівель і 

споруд гірничих 

підприємств 

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення. 

Специфіка будівельного проектування з урахуванням 

екологічних особливостей гірничого виробництва та 

підземного будівництва. Уніфікація параметрів 

будівель, споруд та їх конструктивних елементів. 

Основні нормативні положення по розрахунку 

будівельних конструкцій. Рекомендації по вибору 

розрахункових схем та визначенню внутрішніх 

зусиль. 

2 

Металеві конструкції 

будівель і споруд гірничих 

підприємств 

Розрахунок центрально-розтягнутих і центрально-

стиснутих елементів металевих конструкцій. 

Розрахунок згинальних елементів металевих 

конструкцій. Розрахунок позацентрово-розтягнутих і 

позацентрово-стиснутих елементів. З’єднання 

елементів металевих конструкцій. 

3 

Кам’яні та армокам’яні 

конструкції будівель і 

споруд гірничих 

підприємств 

Загальні положення по проектуванню кам’яних та 

армокам’яних конструкцій. Розрахунок елементів 

кам’яних та армокам’яних конструкцій. 

Конструктивні рішення кам’яних та армокам’яних 

конструкцій. 

4 

Дерев’яні конструкції та 

конструкції з пластмас 

будівель і споруд гірничих 

підприємств 

Загальні положення по проектуванню дерев’яних та 

пластмасових конструкцій. Розрахунок елементів 

дерев’яних конструкцій. Розрахунок з’єднань 

дерев’яних конструкцій. Особливості розрахунку 

пластмасових конструкцій. Конструктивні рішення 

дерев’яних та пластмасових конструкцій. 

5 
Будівельні конструкції для 

гірничих об’єктів 

Будівельні конструкції для гірничих об’єктів. Їх 

різновиди та умови використання. 

6 

Бетонні та залізобетонні 

конструкції будівель і 

споруд гірничих 

підприємств 

Розрахунок елементів бетонних та залізобетонних 

конструкцій за граничними станами першої групи. 

Розрахунок елементів бетонних та залізобетонних 

конструкцій за граничними станами другої групи. 

Конструктивні рішення бетонних та залізобетонних 

конструкцій.  

7 

Основи та фундаменти 

будівель та споруд 

гірничих підприємств 

Види природних та штучних основ. Розрахунок основ 

по граничним станам. Конструкції збірних та 

монолітних фундаментів. Розрахунок параметрів 

фундаментів. 
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8 
Властивості будівельних 

матеріалів 

Фізичні властивості матеріалів: властивості, що 

характеризують відношення матеріалів до дії води і 

морозу, властивості, що характеризують відношення 

матеріалів до дії тепла, механічні властивості. 

Підвищення якості матеріалів.  

Техніко-економічні показники. Економічне значення 

промисловості будівельних матеріалів. 

9 

Вимоги до матеріалів 

конструкцій підземних 

споруд 

Взаємодія конструкцій кріплення гірничих виробок і 

масиву гірничих порід.  Гідрогеологічні умови. 

Урахування впливу специфічних умов виробництва  

робіт у гірничих виробках: капежу, раннього 

демонтажу опалубки, динамічних навантажень і т.д.  

на якість конструкцій спорудження і вибір матеріалу.  

Вимоги до матеріалів підземних споруджень.  

Довговічність конструкцій підземних споруджень.  

Діалектична єдність умов роботи і призначуваних 

властивостей матеріалів, які застосовуються при 

будівництві підземних виробок. 

10 Природні кам'яні матеріали 

Класифікація гірничих порід по їхньому 

використанню для будівництва.  Видобуток і 

опрацювання природного каменю.  Види  природних 

кам'яних матеріалів.  Охорона природних кам'яних 

матеріалів від вивітрювання.  Економічні показники 

виробництва і застосування природних кам'яних 

матеріалів при спорудженні метрополітенів, тунелів і 

інших гірничих виробок. 

11 
Керамічні матеріали і 

вироби 

Поняття про технологічний процес виробництва 

керамічних виробів.  Пластичні і напівсухі засоби.  

Виробництво цеглини.  Фізико-механічні властивості 

цеглини, кріпильна цеглина.  Пористі і пустотілі 

цеглини, пустотілі камені.  Керамічні вироби 

спеціального призначення.  Керамзит.  Технологія 

виробництва  фізико-механічні властивості, 

економічні показники і перспективи застосування 

керамічних матеріалів у конструкціях піднімальних 

споруджень і гірничих виробок 

12 
Матеріали з мінеральних 

сплавів 

Матеріали і вироби зі скляних розплавів, кам'яно-

голитва, жужільних розплавів.  Ситалли і шлакоси-

талли.  Застосування матеріалів із мінеральних розп-

лавів у підземному будівництві.  Економічна ефекти-

вність виробництва матеріалів із мінеральних розпла-

вів. 

13 
Бетони в шахтному і 

підземному будівництві 

Класифікація бетонів. Вода. Заповнювачі для бетонів 

класифікація, вимоги. Граничні умови властивостей. 

Заповнювачі, застосовувані для бетонів які 

використовуються при будівництві гірничих виробок. 

Основи теорій структури утворення в бетонах. 

Властивості бетону міцність, водонепроникність, 

корозійна стійкість і ін. Бетонні суміші рухливість і 

вдобоукладання.  
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15 Будівельні розчини 

Класифікація будівельних розчинів.  Вихідні 
матеріали. Вибір складу будівельних розчинів, 
застосування ЕОМ при доборі розчинів. Властивості 
будівельних розчинів. Готування розчинів. Розчини 
для кладки. Штукатурні розчини. Основи теорії 
тампонажних розчинів на мінеральних в'язких. 
Техніка безпеки й охорона праці при роботі з 
будівельними розчинами. 

16 

Збірні бетонні і 

залізобетонні конструкції і 

деталі 

Гідності бетонних і залізобетонних конструкцій. 

Номенклатура залізобетонних виробів. Засоби 

виробництва збірних бетонних і залізобетонних 

конструкцій.  Приймання, перевезення і збереження 

залізобетонних виробів. Перспективи застосування 

збірного залізобетону при будівництві гірничих 

виробок. 

17 

Штучні кам'яні матеріали і 

вироби на основі в'язких 

речовин 

Класифікація. Силікатна, вапняно-жужільна і 

вапняно-зольна цеглина. Піносилікатні вироби. 

Гіпсові і гіпсобетоні вироби. Ксилоліт і фиброліт. 

Азбоцементні вироби. Утилізація відходів 

промислових і гірничих підприємств у виді 

будматеріалів. 

18 Лісові матеріали 

Фізичні властивості деревини, механічні властивості 

деревини. Пороки деревини і вплив їх на фізико-

механічні властивості деревини. Збереження і 

сушіння лісоматеріалів. Види лісоматеріалів. Заходи 

по охороні деревини від гниття і загоряння. 

19 Теплоізоляційні матеріали 

Органічні теплоізоляційні матеріали: 

деревинноволокнисті ізоляційні плити, 

деревинностружечні плити, торф'яні плити, комишит, 

повсть, клоччя. Виробництво, властивості. 

Неорганічні теплоізоляційні матеріали: мінеральна 

вата, скляна вата, піноскло. Виробництво, 

властивості. Монтажні теплоізоляційні матеріали 

виробництво, властивості. Спучені гірничі породи;  

1 2 3 

14 
Мінеральні в'язкі речовини 

в підземному будівництві 

Класифікація мінеральних в'язких речовин і добавок 

до них. Повітряні в'язкі речовини гіпс, повітряне 

вапно. Сировина, виробництво, затворення, 

твердіння, властивості.  Магнезіальні в'язкі речовини. 

Сировина, виробництво.  Портландцемент. Сировина, 

виробництво, властивості. Гідротація і твердіння 

портландцементу. Вплив водоцементного чинника, 

тонкощі помелу і хіміко-мінералогічного складу 

портландцементу на властивості цементного каменю. 

Граничні умови якісного цементного каменю. Види 

цементів сульфатостійкі, гідрофільні, гідрофобні 

портландцементи. Жужільні і пуццоланові цементи. 

Виробництво. Властивості. Глиноземний цемент. 

Цементи, що розширюються. Сировина. 

Виробництво. Властивості. В'язкі речовини 

автоклавного твердіння.  Застосування цементу. 

Шляхи підвищення ефективності і якості 

виробництва  мінеральних в'язких. 
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перлит. Техніка безпеки й охорона праці при роботі з 

теплоізоляційними матеріалами. 

20 Битуминозні матеріали 

Бітуми, дьогті, їхня класифікація. Асфальтові і 

дьогтьові розчини і бетони, бітумні і дьогтьові 

покрівельні і гідроізоляційні матеріали, що 

проклеюють і пофарбовані склади, бітумні і дьогтьові 

лаки, застосовувані в якості антикорозійні составів. 

Техніка безпеки і охорона праці при роботі з 

матеріалами. 

21 Лакофарбові матеріали 

Пігменти. Призначення і властивості. Зв'язувальні 

речовини, клейові, емульсійні. Засоби їх 

виробництва. Барвисті склади: масляні, емалеві, 

водно-вапняні, водно-клейові, емульсійні, спеціальні 

лаки. Готування, властивості. Техніка безпеки й 

охорона праці при роботі з лакофарбовими 

матеріалами. 

 
Таблиця 3.4 

Перелік тем та питань з дисципліни «Основи геобудівництва» 
1 2 3 

1 Основи теорії вибуху 

Вибухи, їх класифікація. Енергія вибуху. 

Класифікація ВР по фізичному стану. Індивідуальні 

ВР та вибухові механічні суміші. Поелементний 

склад вибухових механічних сумішей. Поняття про 

кисневий баланс ВР. Отруйні гази вибуху. 

Розрахунок кисневого балансу ВР. Робота і баланс 

енергії вибуху. Об'єм газів, що виділяються під час 

вибуху ВР. Визначення теплотивибуху. Визначення 

температури вибуху. Визначення тиску газів вибуху. 

2 Детонація ВР 

Основи теорії детонації, детонаційні і ударні хвилі. 

Швидкість детонації ВР. Чинники, що впливають на 

стійкість детонації зарядів ВР. 

3 Оцінка якості ВР 

Методи випробувань промислових ВР. Оцінка 

вибухових властивостей ВР. Методи визначення 

швидкості детонації, бризантності ВР, 

роботоздатності ВР. Перевірка якості ВР. 

Випробування ВР на повноту детонації та на 

передачу детонації. Оцінка чутливості ВР. Оцінка 

технологічної стійкості ВР. 

4 
Промислові вибухові 

речовини (ВР) 

Ініціювальні ВР. Основні компоненти промислових 

ВР. Селітри. Нітросполуки. Нітроефіри. Класифікація 

промислових ВР по ступенюнебезпеки і умовам 

застосування. ВР для відкритихробіт (клас 1). ВР для 

відкритих  і підземних робіт в шахтах, безпечних по 

газу і пилу (клас 2). Характеристика запобіжних ВР. 

Способи і засоби безполуменевого підривання. 

Способи запобігання спалахам метано-

пилоповітряної суміші.  
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5 

Способи підривання і 

засоби ініціювання зарядів 

вибухових речовин 

Класифікація способів підривання зарядів ВР. 

Вогневе підривання. Капсуль-детонатор. 

Вогнепровідний шнур (ВШ). Засоби запалювання 

ВШ. Запалювальна трубка і патрон-бойовик при 

вогневомупідриванні. Електричне підривання. 

Електродетонатор миттєвої дії. Інтервал 

уповільнення.  Електродетонатори 

короткоуповільненої та уповільненої дії. Патрон-

бойовик при електричному способі підривання. 

Дроти і джерела струму при електричному способі 

підривання. Схеми з'єднання електровибухових 

мереж. Контрольно-вимірювальна апаратура при 

електричному способі підривання. Підривання 

детонуючим шнуром. Детонуючий шнур. Способи 

з'єднаннявідрізків детонуючого шнура. Піротехнічне 

реле КЗДШ-69. Патрон-бойовик і шашка-детонатор  

при підриванні детонуючим шнуром. Система 

ініціювання НОНЕЛЬ. 

6 
Дія вибуху заряду ВР у 

гірській породі 

Класифікація зарядів ВР по характеру дії на 

навколишнє середовище. Зони руйнуючої дії вибуху 

в масиві гірських порід, сейсмічна дія вибуху, ударна 

повітряна хвиля. Руйнуюча дія вибуху одиночного 

заряду ВР в ґрунтових масивах. Руйнуюча дія вибуху 

одиночного заряду ВР в скельних монолітних і 

тріщинуватих масивах. Загальні принципи 

розрахунку зарядів ВР. 

7 

Технологія вибухових 

робіт при проведенні 

гірничих виробок, 

підземному та відкритому 

видобутку руди 

Вибухові роботи при проведенні підземних гірничих 

виробок, паспорт БВР. Типи врубів. Контурне 

підривання при проведення гірничих виробок. Метод 

шпурових зарядів при підземній очисній виїмці. 

Метод свердловинних зарядів при підземній очисній 

виїмці. Метод камерних зарядів (мінної відбійки) при 

підземній очисній виїмці. Механізовані способи 

заряджання шпурів і свердловин при підземних 

гірничих роботах. Метод свердловинних зарядів при 

відкритих гірничих роботах. Метод котлових зарядів 

при відкритих гірничих роботах. Метод камерних 

зарядів при відкритих гірничих роботах. 

8 

Вимоги єдиних правил 

безпеки при вибухових 

роботах 

Основні положення єдиних правил безпеки (ЄПБ) 

при вибухових роботах. Загальні правила ведення 

вибухових робіт. Додаткові вимоги ЄПБ при веденні 

вибухових робіт у підземних виробках. 
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Таблиця 3.5 

Перелік тем та питань з дисципліни «Розрахунок та конструкції кріплення» 

1 2 3 

1 

Взаємодія масивів гірських 

порід з підземними 

спорудами 

Розрахункові схеми взаємодії масивів гірських порід 

з підземними спорудами. 

Поняття "розрахункова схема" і ії відмінність від 

геомеханічної моделі. Класифікація розрахункових 

схем і приклади їх складання. Напружено-

деформований стан породного масиву за контуром 

незакріпленої виробки. Вплив технологічних 

факторів на концентрацію і деконцентрацію 

напружень. Основні фактори, що впливають на 

напружено-деформований стан масиву за контуром 

гірничих виробок. Основні форми втрати стійкості 

породного масиву : виникнення вивалів, виникнення 

областей локального та повного руйнування гірських 

порід за контуром виробок, надмірні зміщення 

породного масиву. Критерії стійкості породних 

оголень. Класифікація гірських масивів по стійкості. 

Основні способи та засоби підвищення стійкості 

підземних споруд, вибір їх  стадії проектування та 

техніко-економічне обґрунтування. Способи охорони 

підземних споруд. Штучна зміна властивостей 

породного масиву за допомогою технологічних 

чинників для досягнення ефективного використання 

несучої здатності порід і забезпечення стійкості 

виробок. Формування навантажень на конструкції 

підземних споруд. Поняття навантаження на 

кріплення. Формування навантажень на кріплення від 

локальних вивалів і при суцільному склепоутворенні. 

Навантаження на кріплення в умовах сумісного 

деформування кріплення та масиву. Основні 

чинники, що формують навантаження на конструкції 

підземних споруд. Їх математична інтерпретація. 

Експериментальні методи дослідження механізму 

взаємодії системи "кріплення–масив". Приклади 

визначення навантажень на кріплення гірничих 

виробок. Нормативні та розрахункові навантаження. 

Вимоги норм проектування до визначення 

навантажень на конструкції підземних споруд. 

2 

Конструкції кріплень 

горизонтальних та похилих 

гірничих виробок 

Збірні рамні, збірні суцільні та монолітні суцільні 

конструкції кріплень. Металеві, бетоні та 

залізобетонні конструкції .Набризгбетонні та анкерні 

кріплення. Конструкції окремих елементів та вузлів 

кріплень. Умови їх використання, достоїнства та 

недоліки. Комбіновані конструкції кріплень та 

породні несучі конструкції. Кріплення регулюємого 

опору гірничих виробок. Особливості конструкцій 

кріплень похилих виробок. Механізація зведення 

різних типів кріплень.  
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Продовження табл. 3.5 
1 2 3 

3 

Конструкції кріплень 

капітальних вертикальних 

гірничих виробок 

Кріплення металеве, монолітне, збірне бетонне та 
залізобетонне, набризгбетонне та комбіноване. 
Конструкції окремих вузлів та елементів кріплення. 
Особливості конструкцій кріплень вертикальних 
стволів, що споруджуються в складних гірничо-
геологічних умовах. Кріплення свердловин великого 
діаметру, які проходять способом буріння. 
Огородження при будівництві   стволів з 
використанням способу штучного замороження 
гірських порід. Конструкції кріплень сполучень 
вертикальних стволів з горизонтальними виробками 
рудникових дворів. Техніко-економічні показники та 
механізація зведення різних типів кріплення 
вертикальних виробок. Приклади практичного 
використання різних конструкцій кріплень при 
спорудженні гірничих виробок. 
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