
 
  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма фахового вступного випробування складена для випускників 
професійно-технічних навчальних закладів (ліцеїв та професійно-технічних 
училищ) на базі предметів: 

 

- Рудниковий транспорт 
- Гірнича механіка 
- Гірничі машини і комплекси 
- Охорона праці в галузі 
- Гірнича електротехніка 
- Монтаж, ремонт гірничого обладнання 

 

Абітурієнт повинен знати: 

 

- основи електротехніки; 
- основні поняття з технічної механіки; 
- основи безпеки життєдіяльності; 
- постійний та змінний струм у обсязі виконуваної роботи, принцип дії та 

будову обслуговуваних електродвигунів, апаратури розподільних 
пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, 
запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних 
кремнієвих випрямлячів та іншої електроапаратури та електроприладів; 

- конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв; 
- безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу 

електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; 
- будову і призначення простої та середньої складності контрольно-

вимірювального інструменту та пристроїв; 
- способи замірювання електричних величин; 
- прийоми виявлення та усунення несправностей у електромережах; 

 

Абітурієнт повинен уміти: 

 

- приймати організаційні та технічні рішення з питань своєї діяльності; 
- обґрунтовувати свої професійні дії; 
- проводити розрахунки технологічних процесів; 
- застосовувати основи загальної електротехніки; 
- регулювати навантаження електроустаткування, встановленого на 

обслуговуваній дільниці; ремонтувати, заряджати  і встановлювати 
вибухобезпечну апаратуру; 



- ремонтувати трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, 
магнітні пускачі; контактори та іншу нескладну апаратуру; 

- заряджати акумуляторні батареї; 
- виявляти і усувати відмовлення несправності і пошкодження 

електроустаткування з простими схемами вмикання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні питання з дисципліни 

«Монтаж, ремонт гірничого обладнання» 

1. Технічний стан гірничого устаткування. 
 
Надійність та довговічність гірничого обладнання. Міцність елементів гірничих 
машин.  
 
      2. Ремонтні роботи. 
 
Ремонт гірничого устаткування. Загальні відомості про мастильні матеріали. 
Призначення змазки. Фізико-хімічні властивості мастильних масел. Сорти 
змазки. Змащування гірничих машин. 
 

3. Спрацьованість гірничих машин. 
 
Тертя і зношування. Методи зменшення зношування. Визначення 
несправностей обладнання. Методи визначення несправностей машин. 
Класифікація методів і їх сутність. 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основні питання з дисципліни 
«Гірнича механіка» 

 
1. Вентиляторні установки. 

 
Класифікація вентиляційних установок. Осьові вентилятори. Конструкція, 
принцип роботи осьових вентиляторів. Типи вентиляторних установок. 
Особливості конструкції робочих коліс. Реверсування повітряного потоку. 
Відцентрові вентилятори. Конструкція. Способи регулювання режимів роботи 
зміною частоти обертання робочих коліс, зміною куту установлення лопаток 
робочих коліс, спрямляючи апарати.  
Сумісна робота вентиляторів та контрольно-вимірювальні прилади 
вентиляційних станцій. Послідовна та паралельна робота вентиляторів на 
загальну мережу. Визначення ккд вентиляторів, потужності за допомогою 
анемометра. Техніка безпеки при експлуатації. 
Вибір вентиляторів місцевого провітрювання. 
Визначення потужності двигуна та витрати електроенергії вентиляційних 
установок. 
Конструкція та принцип дії калориферних установок.  
 

2. Водовідливні установки. 
 

Відцентрові насоси, їх конструкція та застосування. Типи насосних агрегатів. 
Основні елементи насосного агрегату, їх призначення. Висота усмоктування 
насосів. Явище кавітації у насосах та боротьба з нею. 
Сумісна робота насосів та регулювання режиму їх роботи. Паралельне та 
послідовне ввімкнення насосів на загальний трубопровід. Електропостачання 
насосів, вибір типу двигуна. 
 

3. Підйомні установки. 
 

Класифікація та елементи підйомних установок. Призначення підйомних 
установок. Основні елементи підйомних установок. Механічна частина 
підйомних установок, конструкція та  принцип дії. Призначення та типи 
підйомних сосудів. Конструкція скипів. Підйомні канати.  
Експлуатація підйомних установок та техніка безпеки. Розташування 
підйомних машин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основні питання з дисципліни 
«Рудниковий транспорт» 

 
1. Стрічкові конвеєри. 

 
Призначення, принцип дії і класифікація стрічкових конвеєрів. Підземні 
стрічкові конвеєри. Основні вузли стрічкового конвеєра. Типи стрічок. 
Конвеєри для перевезення людей. 
Монтаж, експлуатація й автоматизація стрічкових конвеєрів. 
Визначення основних експлуатаційних параметрів стрічкового конвеєра. 
 

2. Скребкові конвеєри. 
 

Основні вузли скребкового конвеєра. Класифікація та типи скребкових 
конвеєрів. Експлуатація скребкових конвеєрів. Визначення основних 
експлуатаційних параметрів скребкового конвеєра. 
 

3. Спеціальні типи конвеєрів. 
 

Загальні відомості, область застосування, основні елементи стрічково-канатних 
та стрічково-ланцюжкових конвеєрів. 
Конвеєри для перевезення людей. Конвеєри для крупно кускових порід. 
 

4. Рудникові рейкові колії. 
Призначення та основні параметри рейкової колії. Устрій рейкового шляху. 
Типи рейок. Шпали. Стрілочні переводи та з’їзди.  Укладання рейкової колії. 
Експлуатація рейкової колії. 
 

5. Рудникові вагонетки. 
 

Основні елементи конструкції рудникових вагонеток. Типи рудникових 
вагонеток. Допоміжні та спеціальні вагонетки. Вагонетки для перевезення 
людей. Правила експлуатації рудникових вагонеток. 
 

6. Локомотивна відкатка. 
 

Класифікація рудникових локомотивів. Механічне, пневматичне, електричне 
обладнання електровоза. Тягова мережа і перетворюючі підстанції.  
Загальні відомості про гіровози, повітровози, дізелевози. 
 

7. Скреперна доставка. 
Сфера застосування, схема і принцип дії скреперної доставки. Обладнання 
скреперних установок. Експлуатація скреперних установок. 
 
 
 
 



Основні питання з дисципліни  
«Гірничі машини» 

 
      1.Перфоратори. 
 
Поясніть призначення перфораторів. Укажіть номінальний тиск і витрату 
стисненого повітря для переносних, телескопних і колонкових пневматичних 
перфораторів. З яких основних пристроїв складається пневматичний 
перфоратор. Яка рідина використовується для змащення й промивання 
перфораторів? Укажіть правила безпечної експлуатації перфораторів. 
 

2. Бурильні установки. 
 

Для чого призначені бурильні установки. Назвіть основні конструктивні 
елементи бурильних установок. Для чого призначений податчик. Приведіть 
правила безпечної експлуатації бурильних установок. 
 
       3.Верстати шарошечного буравлення. 
 
Назвіть основні типи сучасних верстатів шарошечного буравлення. Яке 
призначення й область застосування верстатів СБШ. З яких основних вузлів 
складаються буровий верстат СБШ-250МН-32. Які правила безпеки потрібно 
виконувати при роботі на верстатах шарошечного буравлення? 
 

4.Навантажувальні машини. 
 

Загальна будова навантажувальних машин безперервної дії. Класифікація 
навантажувальних машин періодичної дії. Загальна будова навантажувальних 
машин з ковшем на перекидній рукояті. Типи й галузь використання 
навантажувально-транспортних машин. 
 
       5.Екскаватори. 

 
Типи екскаваторів. Призначення екскаваторів. Основні вузли екскаватора. 
Будова ковша. Вид електричної напруги, що використовується на екскаваторі. 
Правила безпечної експлуатації екскаваторів. 
 
        6. Землерийне транспортуючі машини. 
 
Призначення й область застосування скреперів. 
Конструкція й принцип дії скреперів. 
Продуктивність скрепера. Основні правила техніки безпеки. 



Основні питання з дисципліни  
«Охорона праці в галузі» 

 
1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 
Конституційні засади охорони праці в України. Законодавство України про 
охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи 
державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників 
на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 
Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов’язки працівників щодо 
додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 
 
      2.Державне управління охороною праці і громадський контроль за  
         охороною праці 
 
Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та 
повноваження органів державного управління охороною праці. Національна 
рада з питань безпечної життєдіяльності населення. Органи державного нагляду 
за охороною праці,  їх основні повноваження і права. Громадський контроль за 
дотриманням законодавства про охорону праці. 
 
        3.Навчання з питань охорони праці 

 
Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на 
роботу і в процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань 
охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. 
Навчання з питань охорони праці посадових осіб. Інструктажі з питань охорони 
праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників. 
Інструктажі з питань охорони праці для студентів.  
 
         4.Електробезпека 

 
Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що 
впливають на наслідки ураження електричним струмом. Класифікація 
приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Умови 
ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом при 
дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до не 
струмоведучих металевих елементів електроустановок, які опинилися під 
напругою. Напруга кроку та дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: 
електрозахисті засоби і заходи. Надання першої допомоги при ураженні 
електричним струмом. 
 
 
 
 
 



 
Основні питання з дисципліни  

«Гірнича електротехніка» 

 

Основні вимоги, що висуваються до електропостачання гірничих підприємств. 
Категорії споживачів. 
Основні вимоги, що висуваються до електрообладнання в РН, РВ, РО та РП - 
виконанні. 
Види захисту електроустановок та його призначення. 
Запобіжники. Призначення, конструкція, вибір. Переваги та недоліки. 
Реле максимального струму. Конструкція, принцип дії, вибір уставок. 
Електротеплове реле. Конструкція, принцип дії, вибір. 
Мінімальне (нульове) реле. Конструкція та принцип дії. 
Автоматичні вимикачі. Призначення, класифікація, конструкція та вибір. 
Класифікація споживачів електроенергії гірничого підприємства по категоріях. 
Глибокий ввід. Особливості електропостачання підземних гірничих робіт. 
Будова та застосування повітряних ліній електропередач. 
Будова силового кабелю. Особливості застосування та способи прокладки в 
підземних виробках шахт. 
Марки кабелів та їх використання в підземних виробках і на поверхні. 
Вибір провідників по нагріву робочим струмом. 
Вибір провідників по втраті напруги. 
Вибір провідників по економічній щільності струму. 
Вибір провідників по термічній стійкості до струмів к.з. 
Особливості вибору кабельних та повітряних ліній напругою до та вище 1 кВ. 
Призначення, будова шин та ізоляторів. 
Класифікація високовольтних вимикачів та приводів до них. 
Призначення та конструкція реакторів. 
Перенапруга в електроустановках та засоби захисту від неї. 
Обладнання та призначення центральної та дільничної підземної підстанції. 
Розподільчі підземні пункти напругою до 1 кВ та вище. 
Шахтні комплектні розподільчі пристрої. Призначення та конструкція. 
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