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ВСТУП 

Мета випробування - виявлення рівня базової професійної підготовки та 
підбір претендентів для навчання за ОКР «молодший спеціаліст» згідно вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики молодший спеціаліст. 

Завдання програми фахових випробувань - зорієнтувати вступників щодо 
вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені тестові завдання. 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05030102 
«Підземна розробка корисних копалин» складена на підставі наступних 
дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених 
освітньо-професійною програмою за спеціальністю 5.05030102 «Підземна 
розробка корисних копалин»: 

1. Основи гірничого виробництва; 
2. Спорудження гірничих виробок. 

2. Порядок проведення вступного випробування 

Вимоги до здібності і підготовленості молодшого спеціаліста. Для 
успішного проходження вступного випробування за освітньо-кваліфікаційною 
програмою молодший спеціаліст, абітурієнти повинні мати базову середню 
технічну освіту за спеціальністю 5.05030102 «Підземна розробка корисних 
копалин», а саме 

знати класифікацію об'єктів освоєння корисних копалин; об'єкти гірничо-
шахтного комплексу; основи руйнування гірських порід; процеси і технології 
розробки родовищ корисних копалин підземним способом; фізико-хімічні 
способи видобутку корисних копалин; 

вміти ідентифікувати об'єкти освоєння корисних копалин й об'єкти 
гірничо-шахтного комплексу; робити розрахунки продуктивності засобів 
механізації й будувати графіки організації робіт. 

Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» за спеціальністю 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин» 
здійснюється відповідно з Правилами прийому до Гірничого коледжу ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» 2016 р.. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» створюється фахова атестаційна 
комісія. 

Вступні випробування проводяться у письмовій формі. 
Для проведення випробування виділяється аудиторія, в якій забезпечуються 

сприятливі умови для плідної самостійної роботи абітурієнтів над питаннями 
тестів. 

Всі суперечливі питання щодо підсумкових результатів випробування 
розглядаються і вирішуються апеляційною комісією. 



3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 
випробування 

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на вступне випробування, 
представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Перелік тем та питань з дисципліни «Основи гірничого виробництва» 

№ 
з/п Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 Короткі відомості про 
гірничі породи 

Фізико-механічні властивості і класифікація 
гірничих порід. 
Вивчення форм та елементів залягання 
рудних покладів. 
Класифікація запасів корисних копалин. 

2 
Характеристика 
підземного способу 
розробки 

Стадії підземної розробки корисних копалин. 
Класифікація гірничих виробок. 

3 Рудниковий транспорт 
і підйом 

Шахтний підйом. 
Рейковий транспорт. 
Конвеєрний транспорт. 

4 
Устаткування для 
буріння шпурів і 
свердловин 

Устаткування для буріння шпурів. 
Буровий інструмент для перфораторів. 
Устаткування для буріння свердловин у 
підземних умовах. 

5 
Загальні відомості про 
вибух і вибухові 
матеріали 

Характеристика деяких вибухових речовин. 
Провадження робіт при різних способах 
висадження 
Підривання зарядів ВР за допомогою детоную 
чого шнура 
Електричний спосіб підривання зарядів ВР 

6 Гірничі виробки 

Матеріали гірничого кріплення 
Кріплення горизонтальних і похилих виробок 
Кріплення вертикальних виробок 
Форма і розміри поперечного перетину 
горизонтальних виробок 
Процеси і операції прохідницького циклу 

7 
Розробка рудних 
родовищ підземним 
способом 

Порядок виїмки і розміри шахтних полів і 
поверхів 
Розкриття родовищ 
Підготовка до очисної виїмки 
Очисна виїмка. Відбивання руди. 
Доставка руди 
Підтримка очисного просторів. 
Водовідлив шахт. 



Таблиця 2 

Перелік тем та питань з дисципліни «Спорудження гірничих виробок» 

№ 
з/п Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 

Загальні питання 
проведення гірничих 
виробок 

Формування гірського тиску. 
Ефект концентрації напружень. Харак-
тер проявів гірського тиску. 
Оцінка стійкості оголень порід. 

2 

Кріплення гірничих 
виробок 

Засоби забезпечення стійкості виробок. 
Вимоги до гірничого кріплення і його 
класифікація. 
Матеріали для гірничого кріплення. 

3 

Кріплення 
горизонтальних 
виробок 

Дерев'яне кріплення, металеве жорстке і 
податливе. 
Аркове податливе кріплення із спецпрофілю 
СВП. Кам'яне, бетонне та залізобетонне кріп-
лення. Анкерне кріплення, типи анкерів. 
Змішане і комбіноване кріплення. 
Основні положення розрахунку навантажень 
на рамне кріплення 

4 

Кріплення 
вертикальних виробок 

Бетонне і монолітне залізобетонне кріплення. 
Збірні залізобетонні, металеві і дерев'яні 
кріплення. 
Поняття про розрахунок кріплення 
вертикальних виробок. 

5 

Спорудження 
горизонтальних і 
похилих гірничих 
виробок 

Форми та розміри поперечного перетину 
виробок. 
Стадії будівництва виробки. Прохідницькі 
процеси. Засоби, способи і схеми будівництва 
виробок. 
Спорудження горизонтальних виробок 
буропідривним способом. Буропідривні 
роботи. 
Навантажування породи ковшовими і ма-
шинами безперервної дії.. Вибір вантажних 
машин. Навантажування породи скреперними 
установками. 
Технологія будівництва похилих виробок 

6 

Технологія 
будівництва 
вертикальних 
вироблень 

Технологічні схеми будівництва стволів. 
Проведення виробок, що сполучаються із 
стволом. 



Таблиця 2 
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4. Розробка пакету тестових завдань 

Пакет тестових завдань для проведення фахових вступних випробувань 
складається з 25 білетів. Кожен білет містить 20 тестових питань різної форми 
та рівнів складності, відповіді на які вимагають знань з усіх дисциплін, що 
виносяться на фахове випробування. Термін виконання фахових вступних 
випробувань знаходиться в межах 1 астрономічної години. 

5. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності 

При розробці критеріїв оцінювання за основу слід брати повноту і 
правильність виконання завдань. Оцінка за виконання виставляється згідно 
Правилами прийому до Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» 2016 р. 

Загальна кількість балів за виконання тестових завдань складає - 200. За 
вірне виконання одного тестового завдання налічується 10 балів. 



Рекомендована література для підготовки до фахових випробувань 

1 Агошков М.И., Борисов С.С., Боярський В.А. Разработка рудньїх и 
нерудних месторождений -М:Недра, 1983 

2 Астафьев Ю.П., Сулима Г.С. Горное дело, - Москва: Недра, 1973 
3 Борисов С.С. Горное дело, - М: Недра, 1988 
4 Іменітов В.Р. Процеси подземньїх горньїх работ при разработке рудних 

месторождений, - М: Недра, 1984 
5 Тарасов Л.Я. Горное дело, - М: Недра, 1971 


