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Вступ 

 
Програма вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю 263 Цивільна 

безпека базується на програмах учбових дисциплін «Безпека життєдіяльності», 

«Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Безпека гірничих робіт», «Без-

пека вибухових робіт», «Аерологія гірничих підприємств» для студентів спеці-

альності «Цивільна безпека», «Гірництво», «Гірничі машини і обладнання», 

«Електрообладнання і автоматизація промислових установок і технічних ком-

плексів гірничих робіт», «Електромеханічне обладнання енергоємних вироб-

ництв». 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

 

На фахове випробування для прийому на навчання за третім ступенем 

вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії виносяться наступні ди-

сципліни: 

«Аерологія промислових підприємств»; 

«Безпека гірничих робіт»; 

«Аерологія гірничих підприємств»; 

«Безпека вибухових робіт». 

 

2. Порядок проведення фахового випробування. 

 

Прийом на навчання за третім ступенем вищої освіти на здобуття ступе-

ня доктора філософії за спеціальністю 263 Цивільна безпека, здійснюється 

відповідно з Правилами прийому до Криворізького національного універси-

тету у 2020 р., а також Положенням про організацію прийому на навчання до 

Криворізького національного університету у формі письмового випробуван-

ня зі спеціальності. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за третім сту-

пенем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії створюється фа-

хова атестаційна комісія. 

 

 



 

 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться  

на фахове випробування 

 

Найменування тем та питань з дисциплін, що виносяться на співбесіду, 

представлені в табл.3.1 – 3.4. 

Таблиця 3.1. 

 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Аерологія промислових підприємств» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 
Санітарно-гігієнічні умо-

ви в приміщеннях 

Оптимальні і допустимі параметри повіт-

ря в робочій зоні приміщень. Категорії 

робіт в окремих цехах. Вимоги щодо кон-

тролю стану повітря робочої зони. Засоби 

нормалізації повітря робочої зони. Визна-

чення кількості шкідливих речовин. 

2 
Повітрообмін в промис-

лових приміщеннях 

Тепловий баланс промислових примі-

щень. Основи організації повітрообміну. 

Визначення потрібних повітрообмінів. 

3 
Місцева витяжна і прито-

чна вентиляція 

Призначення та види місцевої вентиляції. 

Класифікація відсмоктувань. Розрахунок 

повністю укритих, напіввідкритих і пов-

ністю відкритих відсмоктувань. Місцева 

приточна вентиляція. Розрахунок повіт-

ряних завіс. Розрахунок і вибір повітро-

розподільників. Призначення та розраху-

нок повітряного душирування. 

4 
Аеродинамічний розраху-

нок вентиляційних систем 

Розрахунок повітроводів. Визначення ви-

трат тиску в повітроводах. Конструктив-

ні оформлення вентиляційних систем. 

Елементи приточних і витяжних систем. 

5 
Очищення повітря від 

шкідливих домішок 

Загальні відомості про стан забруднення 

повітря технологічними та вентиляційни-

ми викидами. Вибір та проектування очи-

сних пристроїв. Класифікація повітряних 

фільтрів. Призначення та розрахунок ци-

клонів. Призначення та розрахунок рука-

вних фільтрів, форсуночних скруберів, 

труб вентиляції і електрофільтрів. 

 

 



 

 

Таблиця 3.2 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Безпека гірничих робіт» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 

Система уп-

равління охо-

роною праці 

в гірництві 

Державне управління ОП в гірництві. Система управлін-

ня ОП на гірничому підприємстві. Навчання працівників 

гірництва охороні праці. Організація охорони праці на 

підприємстві . Служба ОП на підприємстві. Розслідуван-

ня нещасних випадків на гірничому підприємстві. Облік 

нещасних випадків на підприємстві. Аналіз безпеки пра-

ці в гірництві. 

2 

Промислова 

санітарія на 

гірничих 

підприємст-

вах 

Стан умов праці в гірництві. Метеорологічні умови в 

шахтах і кар’єрах. Вплив шкідливих факторів на орга-

нізм людини. Заходи щодо зменшення забруднення ат-

мосфери шахт і кар’єрів. Боротьба з пилом і отруйними 

газами на підривних роботах. Знепилення технологічних 

процесів у приствольних комплексах. Захист від вироб-

ничого шуму і вібрації, гігієнічне нормування. Захист від 

іонізуючого випромінювання в гірництві. Вимоги до 

освітлення в підземних виробках і кар'єрах. Санітарно-

побутове обслуговування працюючих в гірництві. 

3 

Безпека пра-

ці в шахтах і 

кар’єрах 

Загальні вимоги безпеки праці в шахтах і кар’єрах. Безпе-

ка праці при проведенні горизонтальних і вертикальних 

виробок. Безпека праці при очисній виїмці. Електробезпе-

ка на гірничих підприємствах. Заходи безпеки на рудни-

ковому транспорті і шахтному підйомі. Напрямки підви-

щення стійкості уступів і бортів в кар’єрах. Безпека при 

експлуатації гірничих машин. Безпека при роботі автот-

ранспорту в кар’єрах. Безпека при експлуатації конвеєр-

ного транспорту. Безпека при циклічно-поточній техноло-

гії в кар’єрах. 

4 

Пожежна 

безпека в 

шахтах і 

кар’єрах 

Причини виникнення рудникових пожеж.. Пожежна безпе-

ка речовин та матеріалів. Протипожежний захист об’єктів у 

гірництві. Категорії будівель в гірництві за вибухопожежо-

небезпекою. Профілактика виникнення рудникових пожеж. 

Обладнання для гасіння пожеж в шахті і в кар’єрах . 

5 
Гірничоряту-

вальна справа 

Організація служби і бойової підготовки Державної воє-

нізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС). Осна-

щення підрозділів ДВГРС. Апаратура штучного дихання. 

Складання плану ліквідації аварій (ПЛА). Дії ДВГРС при 

ліквідації аварій. 



 

 

Таблиця 3.3 

 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Аерологія гірничих підприємств» 

 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 
Атмосферне повітря шахт і 

кар’єрів 

Шкідливі домішки рудникового повітря. 

Отруйні гази, їх характеристика. Заходи 

боротьби з горючими газами. Виробничий 

пил. Способи очищення повітря від пилу в 

гірничих виробках і кар’єрах. 

2 
Аеромеханіка і термодинамі-

ка 

Основні закони аеромеханіки і термоди-

наміки. Термодинаміка шахт і кар’єрів. 

Природний повітрообмін в шахтах і 

кар’єрах. Газова динаміка шахт і кар’єрів. 

Динаміка аерозолів. 

3 

Вентиляція шахт і способи 

поліпшення їх стану в атмос-

фері 

Розрахунок вентиляційних мереж. Робота 

вентиляторів на вентиляційній мережі. Ре-

гулювання розподілу повітря у вентиля-

ційних мережах. Способи вентиляції шахт 

і очисних блоків. Схеми і способи провіт-

рювання виробок. Провітрювання піднят-

тєвих тупикових виробок Непродуктивні 

витоки повітря у вентиляційних мережах 

шахт. Улаштування і обладнання вентиля-

ційних установок. Мікрокліматичні умови 

в шахтах. Автоматизація і диспетчеризація 

вентиляції шахт. 

4 

Повітрообмін у кар’єрах і за-

соби поліпшення стану їх ат-

мосфери 

Стан атмосфери у кар’єрах. Способи і за-

соби боротьби з шкідливостями при про-

веденні гірничих робіт. Інтенсифікація по-

вітрообміну в кар’єрах Проектування за-

ходів боротьби зі шкідливостями при ви-

бухових роботах, при виймально-

навантажувальних роботах і на автомобі-

льних дорогах в кар’єрах. Проектування 

провітрювання в кар’єрах. 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 3.4 

 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Безпека вибухових робіт» 

 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1. 

Класифікація вибухових 

матеріалів і загальні ви-

моги до них 

Класифікація вибухових матеріалів за групами 

сумісності. Класифікація вибухових матеріа-

лів за умовами застосування. Розроблення, ви-

робництво, випробування, придбання, переве-

зення, зберігання, облік, реалізація вибухових 

матеріалів. Підготовка персоналу для ведення 

вибухових робіт та керівництва ними. Вимоги 

до підривників (майстрів підривників), завіду-

вачів складів та роздавальників вибухових ма-

теріалів. Зберігання вибухових матеріалів у 

складах та на робочому місці. Доставка вибу-

хових матеріалів до місця використання. Ви-

моги до проектної документації. Поводження 

з вибуховими матеріалами під час підготовки 

та проведення підривних робіт. Дія промисло-

вих вибухів на людей, споруди і атмосферу. 

2. 

Організаційно-правові 

вимоги до вибухових 

робіт 

Закон України «Про поводження з вибухови-

ми матеріалами промислового призначення». 

НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під 

час поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення». Гірничий Закон 

України. Закон України «Про перевезення не-

безпечних вантажів». НПАОЛ 0.00-6.04-06 

Порядок обліку вибухових матеріалів промис-

лового призначення. НПАОП 0.00-7.09-07 Про 

затвердження індексів для маркування елект-

родетонаторів і капсулів детонаторів у мета-

левих гільзах. 

 

 



 

 

Продовження таблиці 3.4 

 

1 2 3 

3. 

Безпека вибухових робіт 

при відкритій розробці 

корисних копалин 

Організаційні і технологічні питання безпеки 

вибухових робіт в кар’єрах. Визначення небез-

печних відстаней дії вибухів у кар’єрах (сейс-

мічних і ударних повітряних хвиль, розкидання 

кусків породи і струйних газів) на людей, спо-

руди, атмосферу та заходи по зменшенню раді-

усу їх дії. Відкази свердловинних, шпурових і 

відкритих зарядів вибухових речовин та поря-

док їх ліквідації. Основні вимоги безпеки до 

підготовки емульсійних та найпростіших вибу-

хових речовин. Заходи безпеки при викорис-

танні радіо підривання зарядів вибухових ре-

човин у кар'єрах. Порядок допущення людей у 

кар’єр після масового вибуху. 

4. 

Безпека вибухових робіт 

при підземній розробці 

корисних копалин 

Безпека гірничих робіт при проведенні гірни-

чих виробок. Організаційні і технологічні пи-

тання безпеки вибухових робіт при підготовці 

та проведенні масових вибухів у шахтах. Без-

пека вибухових робіт при пневмозаряджанні 

свердловин, камер і шпурів. Безпека вибухо-

вих робіт при випуску руди із дучок. Визна-

чення безпечних відстаней дії вибухів на лю-

дей і споруди при підготовці і проведенні під-

ривних робіт у підземних умовах. Безпека ро-

біт при ліквідації відказів свердловинних, 

шпурових, камерних і відкритих зарядів у під-

земних умовах. Визначення безпечних відста-

ней дії ударних повітряних хвиль на людей і 

споруди при обвалені порід в підземних каме-

рах і розробка заходів по їх локалізації. 

 

 

 



 

 

4. Рекомендована література для підготовки  

до фахового випробування. 
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