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Вступ 
 Мета фахового випробування -  оцінка рівня підготовки до навчання за 

ступенем «магістр» на основі освітньо-професійної програми «бакалавр» за 

спеціальністю 184 «Гірництво». 
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Завдання фахового випробування – встановлення фактичної 

відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики «бакалавр». 

Вимоги до рівня підготовки вступників. Для успішного засвоєння 

освітньо-кваліфікаційної програми «магістр» вступники повинні мати базову 

вищу освіту за спеціальністю 184 «Гірництво» та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі дисциплін професійного 

спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

Зміст фахових випробування.  Кожен білет має міждисциплінарний 

характер. Його зміст відповідає знанням, якими повинен володіти вступник.  

Тести складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки 

бакалавра за спеціальністю 184 «Гірництво».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове  

випробування  

1. Основи підземної розробки родовищ корисних копалин. 

2. Розкриття родовищ та відкрито-підземна розробка корисних копалин. 
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3. Процеси підземних гірничих робіт. 

4. Управління станом масиву. 

5. Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин. 

 

2. Порядок проведення фахового випробування. 

Фахові випробування проводяться у письмовій формі у затверджені 

терміни. Кожен з вступників  отримує білет з тестовими завданнями. Під час 

складання фахових випробувань забороняється користуватися мобільними 

телефонами, іншими допоміжними засобами та будь-якими літературними 

джерелами. Форма проведення вступних випробувань спрямована на 

створення сприятливих умов для об’єктивного оцінювання знань вступників. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань регламентується 

«Правилами прийому до вищого навчального закладу». 

 

3. Перелік тем та питань, що виносяться на фахове 

випробування. 

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на фахове випробу-

вання, представлені в табл. 3.1-3.5. 

 

Таблиця 3.1 

Перелік тем та питань з дисципліни «Основи підземної розробки родовищ 

корисних копалин» 

№ 

з/п 
Назви тем Питання теми 

1 2 3 

1.  Поняття про гірські породи 

та корисні копалини 

Гірські породи, корисні копалини та родо-

вища корисних копалин. . Фізико-механічні 

властивості гірських порід. Форми та еле-

менти залягання покладів,їх класифікація 

по куту падіння і потужності. 

 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

2.  Гірничі виробки Класифікація і призначення гірничих виро-

бок. Основні способи проведення гірничих 

виробок. Форми і розміри поперечного 

перерізу виробок, типи кріплення. 

3.  Вплив підземних робіт на Основні фактори, які визначають характер і 
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стан земної поверхні параметри процесу порушення масиву 

гірських порід. Зони зсуву та обвалення. 

Охоронні цілики та берми безпеки. 

4.  Стадії підземної розробки 

родовищ корисних копалин 

Розкриття родовищ та фактори, які вплива-

ють 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. 

5.  Процеси забезпечення 

очисних робіт та допоміжні 

процеси при підземній 

розробці родовищ 

Транспортування руди та її підйом на денну 

поверхню, провітрювання шахт, водовід-

лив, первинна переробка руди на ДСФ, дос-

тавка в шахту матеріалів та устаткування. 

 

Таблиця 3.2 

Перелік тем та питань з дисципліни «Розкриття родовищ та відкрито-

підземна розробка корисних копалин» 

№ 

з/п 
Назви тем Питання теми 

1 2 3 

1.  Вступ до курсу «Розкриття 

родовищ та відкрито-під-

земна розробка корисних 

копалин» 

Роль та значення стадій розкриття та під-

готовки при підземні розробці родовищ 

корисних копалин. Основні поняття і 

визначення дисципліни. 

2.  Основні параметри 

підземного гірничого 

підприємства 

 

Характеристика морфології, умов заляган-

ня та запасів родовищ корисних копалин. 

Промислові запаси родовища. Втрати і зас-

мічення корисних копалин. Експлуатаційні 

запаси родовища. Річна продуктивність 

шахти по гірничим можливостям, термін її 

існування. Загальний порядок розробки 

запасів. Розділення родовищ на панелі, 

стовпи, поверхи, блоки. Висота поверху і 

фактори, що впливають на його розміри.  

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 обва-

лення, зсуву та розміри берми безпеки. 

Фактори, які впливають на кути обвалення  

Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

3.  та зсуву порід. Принципи визначення па-

раметрів охоронних ціликів. 

4.  Характеристика і вимоги 

до способів і схем розкрит-

тя рудних родовищ 

Класифікація способів розкриття рудних 

родовищ. Центральна, флангова та комбі-

нована схеми розташування основних роз-
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 криттєвих виробок. Вимоги та умови до 

місця розташування головних розкриттє-

вих виробок.  

5.  Основні розкриттєві 

виробки 

 

Розкриттєві виробки та їх класифікація. 

Головні та допоміжні розкриттєві виробки, 

їх функціональне призначення. Вертикаль-

ні стволи. Похилі стволи. Штольні. Типові 

перерізи виробок. Методи вибору парамет-

рів розкриттєвих виробок. 

6.  Типи рудникових дворів і 

виробки приствольних 

дворів 

 

Призначення приствольних дворів. Умови 

використання та типи приствольних дво-

рів. Конструкції приствольних дворів. 

Подрібнювально-бункерний комплекс. 

Транспортний, складський, ремонтний 

комплекси. Комплекс водовідливу та 

тягових підстанцій. Камери допоміжних 

виробничих процесів. 

7.  Прості способи розкриття 

рудних родовищ 

Схеми розкриття родовищ вертикальними 

стволами та похилими стволами. Схеми 

розкриття родовищ штольнею. 

8.  Комбіновані способи 

розкриття рудних родовищ 

Умови переходу до комбінованих способів 

розкриття родовищ. Класифікація комбіно-

ваних способів розкриття. Характеристика 

основних комбінацій головних розкриттє-

вих виробок.  

9.  Способи та схеми розкрит-

тя пластових родовищ 

Класифікація схем розкриття пластових 

родовищ. Характеристика основних схем 

розкриття шахтних полів. 

10.  Підготовка рудних родо-

вищ до очисного виймання 

Підготовка родовищ та головні підготовчі 

виробки. Класифікація способів і схем під-

готовки. Схеми панельної та стовпової під-

готовки запасів родовища. Схеми поверхо-

вої та блокової підготовки запасів. 

11.  Способи та схеми підго-

товки 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. 

 

Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

12.  Основні підготовчі 

виробки 

 

Підготовчі виробки та їх класифікація. 

Основні підготовчі виробки, їх функціона-

льне призначення. Типові перерізи виро-

бок. Вибір місця розташування підготов-

чих виробок та визначення їх параметрів. 
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Таблиця 3.3 

Перелік тем та питань з дисципліни «Процеси підземних гірничих 

робіт» 

№ 

з/п 
Назви тем Питання теми 

1 2 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. 

2.  Свердловинна відбійка 

руди 

Свердловинна відбійка руди, умови її засто-

сування , загальна характеристика, механі-

зація і організація робіт та техніка безпеки. 

Розташування свердловин у масиві. Схеми 

паралельного розташування одиночних та 

паралельно-зближених свердловин. Схеми 

відбійки руди горизонтальними і вертика-

льними віялами. Схеми пучкового розташу-

вання свердловин. 

3.  Механічна відбійка руди Механічна відбійка руди, умови її застосу-

вання, механізація робіт, характеристика та 

її оцінка. Основні способи руйнування гір-

ських порід. 

4.  Випуск руди Поняття про випуск руди, різновиди випус-

ку. 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, їх харак-

теристика та оцінка. 

5.  Доставка руди Скреперна доставка руди. Продуктивність 

скреперної установки. Схеми скреперної 

доставки та їх оцінка. Конвеєрна доставка 

руди. Продуктивність конвеєрної доставки. 

Основні схеми конвеєрної доставки. 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 

6.  Доставка руди Доставка та навантажування руди віброуста-

новками. Продуктивність вібродоставки. 

Доставка руди самохідними машинами. 

Характеристика основних типів самохідних 

машин та комплексів. Основні схеми 
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доставки руди з використанням навантажу-

вально-доставочних машин і комплексів. 

Доставка руди силою вибуху. 

7.  Навантаження руди Навантаження руди в транспортні посудини 

на основному горизонті. Конструкції люко-

вих пристроїв та їх експлуатація. Навантажу-

вально-розвантажувальні роботи у прист-

вольному дворі. 

 

Таблиця 3.4 

Перелік тем та питань з дисципліни «Управління станом масиву» 

№ 

з/п 
Назви тем Питання теми 

1 2 3 

1.  Вступ до курсу 

«Управління станом 

масиву» 

Значення системи управління станом гірсь-

ких порід при підземній розробці родовищ. 

Управління станом масиву: основні поняття 

і визначення дисципліни. 

2.  Геомеханічні моделі 

породних масивів при 

підземній розробці рудних 

родовищ 

Процедури побудови гірничо-геологічних 

моделей масивів порід. Геоструктурні літо-

логічно-морфологічні і диз’юнктивні харак-

теристики масивів. Природна та техногенна 

міцність та деформованість структурних 

елементів рудопородних масивів. Геомеха-

нічні моделі породних масивів. 

3.  Природній напружений 

стан породних масивів 

Моделі початкових полів гравітаційно-тек-

тонічних напружень в простих геострукту-

рах масивів. Структурна і об’ємна диферен- 

ціація початкових напружень в масивах 

порід. Моделі початкових напружених 

станів складних геоструктур масивів.- 

4.  Характеристика системи 

способів управління ста-

ном масиву при підземній 

розробці рудних родовищ 

Класифікація рудних покладів корисних 

копалин за умовами залягання та розробки 

масивів гірських порід. Поняття геомеха-

нічного простору при розробці рудних 

родовищ. Характеристика способів управ-

ління рудо-породним масивом навколо 

вироблених просторів. Геологічні та геотех- 

Продовження табл. 3.4 

1 2 3 

  ногенні фактори впливу на стійкість оголень 
очисних камер та ціликів. 

5.  Управління станом пород-

ного масиву обваленням 

вміщуючих порід 

Управління формуванням і розвитком зон 

напружень і деформацій навколо горизон-

тальних рудних тіл при підземній розробці. 
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Управління формуванням та параметрами 

зон обвалення та зсуву масивів гірських по-

рід при розробці похилих та крутоспадних 

родовищ. Зони концентрації напружень у 

покладі і вміщуючих породах та динаміка 

їх змін. Визначення параметрів силового 

поля в масиві обвалених порід та їх тиску 

на рудний масив горизонту очисного 

виймання. 

6.  Управління станом масиву 

гірських порід закладкою 

виробленого простору 

Концепція погашення виробленого просто-

ру закладкою. Технологічні способи управ-

ління станом масиву порядком та послідов-

ністю формування і заповнення вироблено-

го простору твердіючою закладкою. 

7.  Закономірності розподілу 

напружень різної природи 

навколо підземних виробок 

Техногенний вплив підземної виробки на 

початкові геомеханічні умови масиву порід. 

Характеристика закономірностей розподілу 

компонент напружень навколо круглої 

виробки у гравітаційно-тектонічному полі 

початкових напружень. Характеристика 

диференціації зон концентрації техноген-

них напружень навколо круглих, еліптич-

них і прямокутних виробок. Особливості 

розподілу техногенних напружень в масиві 

порід навколо системи підземних виробок. 

Цілики різного призначення. 

8.  Закономірності розподілу 

напружень різної природи 

навколо підземних виробок 

Техногенний вплив підземної виробки на 

початкові геомеханічні умови масиву порід. 

Характеристика закономірностей розподілу 

компонент напружень навколо круглої ви-

робки у гравітаційно-тектонічному полі по-

чаткових напружень. Характеристика дифе-

ренціації зон концентрації техногенних зон 

концентрації техногенних напружень нав-

коло круглих, еліптичних і прямокутних 

виробок. Особливості розподілу техно-

генних напружень в масиві порід навколо 

системи підземних виробок. Цілики різного 

призначення. 

Продовження табл. 3.4 

1 2 3 

9. Прояви та оцінка геомеха-

нічних процесів навколо 

підземних виробок 

Узагальнення закономірностей розподілу 
поля техногенних напружень навколо виро-
бок. Типи і масштаби проявів геомеханічних 
процесів навколо виробок та при підземній 
розробці родовищ. Стійкість масивів порід та 
критерії стійкості виробок. Методи геомеха-
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нічного контролю стану та оцінки стійкості 
породного масиву навколо виробок. 

10.  Оцінка та методи визна-

чення геомеханічного 

стану масиву гірських 

порід 

Концепція та задачі раціональної системи 
управління процесами проявів геомеханіч-
ного стану рудо-породного масиву навколо 
виробок. Теоретичні методи прогнозування 
напружено-деформованого стану техноло-
гічних елементів масиву та елементів штуч-
них конструкцій. Лабораторно-експеримен-
тальні методи визначення геомеханічних 
параметрів геотехнічних об’єктів. Вироб-
ничо-експериментальні (інженерні) методи 
спостережень і узагальнень геомеханічних 
параметрів розробки покладів. 

11. Методи визначення пара-

метрів стійких камерних 

просторів 

Фактори впливу на стійкість камері методи 
визначення стійких параметрів оголень. 
Розрахунки параметрів стійких камер на базі 
чисельних методів геомеханіки. Визначення 
параметрів допустимих оголень очисних 
просторів на базі методів будівельної меха-
ніки. Інженерна (теоретично-експеримен-
тальна) методика визначення параметрів  
стійких камер. 

12. Методи визначення 

стійких розмірів ціликів 

різного призначення 

Фактори впливу на міцність масиву і стій-
кість оголень та розрахункові схеми і методи 
визначення параметрів ціликів. Теоретичні 
методи визначення напруженого стану і 
оцінки запасу міцності ціликів різного приз-
начення. Вибір параметрів, форм і орієнтації 
ціликів на базі методів прикладної механіки. 
Інженерні (теоретично-експериментальні) 
методи роз-рахунків параметрів ціликів. 

13. Методи визначення 

стійких розмірів ціликів 

різного призначення 

Фактори впливу на міцність масиву і стій-
кість оголень та розрахункові схеми і методи 
визначення параметрів ціликів. Теоретичні 
методи визначення напруженого стану і 
оцінки запасу міцності ціликів. Вибір пара-
метрів, форм і орієнтації ціликів на базі 
методів прикладної механіки. Інженерні 
методи розрахунків параметрів ціликів. 

Продовження табл. 3.4 

1 2 3 

14. Методи визначення геоме-

ханічних параметрів маси-

ву закладки та кріплення 

масиву навколо очисних 

виробок 

Геомеханічне призначення та характеристика 
штучних об’єктів в очисних виробках при 
розробці рудних родовищ. Визначення зако-
номірностей розподілу силових полів в маси-
вах штучних об’єктів (закладки, магазинів 
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руди, обвалених порід). Геомеханічна харак-
теристика способів кріплення та закономір-
ності розподілу силових полів в закріплених 
рудо-породних масивах. Розрахункові схеми 
та інженерні методи визначення параметрів 
штучних об’єктів для рудних покладів. 

15. Управління динамічними 

проявами напруженого 

стану масиву гірських 

порід 

Умови виникнення, механізм гірських ударів, 
енергія гірських ударів. Методи контролю та 
оцінки динамічних проявів масивів порід. 
Технологічні способи управління динамічни-
ми геомеханічними процесами. Управління 
сейсмічним ефектом підривання ВР. 

16. Оцінка ефективності захо-

дів 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 еко-
логічної та економічної  ефективності раціо-
нальних способів управління масивом. Пере-
хід до інноваційних природо- і ресурсозбері-
гаючих технологій. 

 

Таблиця 3.5 

Перелік тем та питань з дисципліни «Технологія підземної розробки родовищ 

корисних копалин» 

№ 

з/п 
Назви тем Питання теми 

1 2 3 

1.  Вступ до курсу «Техноло-

гія підземної розробки 

родовищ корисних 

копалин» 

Вимоги, що висуваються до технології під-

земної розробки родовищ корисних копа-

лин. Поняття про систему розробки, класи- 

фікація систем розробки. 

2.  Камерно-стовпова система 

розробки 

Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи. Продуктивність варіантів зі 

скреперною доставкою, самохідним облад-

нанням та силою вибуху. 

3.  Системи розробки з 

магазинуванням руди 

Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи. Варіанти цих систем. 

4.  Камерні системи розробки Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи блоку. Поверхово- та підповер-

хово камерні системи розробки. Варіанти 

підповерхових штреків та ортів. 

  Продовження табл. 3.5 

5.  Системи розробки з 

вийманням руди довгими 

стовпами 

Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи. Варіанти системи з відпрацю-

ванням панелей заходками і лавами. 

6.  Система підповерхового 

обвалення руди та 

налягаючих порід  

Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи. Варіанти системи з відбійкою 

руди штанговими шпурами та глибокими 
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свердловинами. Види компенсаційних 

камер. Варіанти системи з відбійкою руди 

на «затиснене» середовище. 

7.  Система поверхового 

примусового обвалення 

руди та налягаючих порід 

Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи. Способи розташування та 

утворення компенсаційного простору. 

8.  Системи розробки з 

закладкою виробленого 

простору 

Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи. Види закладки. Визначення 

складу твердіючої суміші. Групи та 

варіанти цих систем. 

9.  Системи розробки з кріп-

ленням очисного простору. 

Умови застосування. Основні конструктив-

ні елементи. Варіанти цих систем. 

10.  Відпрацювання ціликів та 

ліквідація порожнин 

Способи відпрацювання ціликів. Локаліза-

ція та погашення порожнин. Визначення 

товщини запобіжної «подушки». 
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