
  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма фахових вступних випробувань використовується для розро-

бки тестових завдань, відповідно до типових умов вступу у ВНЗ України, що 
запропоновані міністерством освіти і науки України, для проведення фахових 
вступних випробувань осіб, які закінчили навчальні заклади системи профе-
сійно-технічного навчання і вступають до навчальних закладів фахової пе-
редвищої освіти  на напрям підготовки, що відповідає отриманій ними квалі-
фікації або споріднений. 

Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі про-
грам навчальних дисциплін, що використовуються при підготовці  учнів на 
рівень кваліфікованого робітника, та відповідають напряму підготовки фахо-
вий молодший бакалавр  184 «Гірництво». 

Право участі у фахових вступних випробуваннях мають абітурієнти, які 
отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, що ві-
дповідає напряму 184 «Гірництво», за умови подання відповідних документів 
в відбіркову комісію Українського політехнічного технікуму ДУЕТ. Вступні 
випробування проводяться відповідно до графіку, затвердженого головою 
відбіркової комісії  УПТ ДУЕТ. 

Тривалість виконання тестових завдань – дві години. 
Протягом часу, відведеного на випробування, абітурієнт повинен 

розв’язати тестове завдання, яке включає тести з наступних дисциплін: «Ос-
нови геології», «Основи гірничого виробництва», «Спорудження гірничих 
виробок», «Руйнування гірських порід», «Аерологія виробок».  При складан-
ні фахових вступних випробувань абітурієнт отримує тестове завдання і лист 
відповіді. 

Робота оцінюється за 200-т бальною шкалою. 
Найвищий бал, що може набрати абітурієнт, складає 200 балів. 
Абітурієнт має право приймати участь в конкурсі зарахування до тех-

нікуму у разі, якщо за результатами фахового випробування він набрав не 
менш, ніж 64 (шістдесят чотири) бали. 

Для успішного виконання тестового завдання абітурієнт повинен знати: 
− основні поняття про корисні копалини; 
− сутність термінів: шахта, шахтне поле, ствол, штрек, камера, гезенк,  
− горизонт, поверх тощо; 
− основні процеси прохідницьких робіт, засоби їх механізації; 
− пособи руйнування гірських порід (механічний, буровибуховий); 
− начення провітрювання для успішного функціонування шахти; 
− способи провітрювання гірничих виробок і шахти в цілому. 



ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ 
Геологічні процеси. 

Поняття про геологічні процеси. Поділ процесів за джерелами енергії. 
Екзогенні геологічні процеси. Вивітрювання. Ендогенні геологічні процеси. 

Магматизм. Тектонічні рухи земної кори. Метаморфізм.  
Геологічна діяльність вітру. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод. 
Геологічна діяльність підземних вод. Карстоутворення, зсуви. Роль підзем-
них вод в утворенні корисних копалин. Геологічна діяльність льоду. Геологі-
чна діяльність моря. Абразія. Геологічна діяльність озер і боліт. 
Поняття про магму, типи магм. Види магматизму. Диференціація магми. По-
няття про вулкани і їх будову. Типи вулканів. Землетруси, причини їх виник-
нення, класифікація. 

Метаморфізм, види метаморфізму. Корисні копалини, пов’язані з про-
цесами метаморфізму. 

 
Основи мінералогії і петрографії.  

 
Поняття про мінерали. Форми мінералів. Процеси мінералоутворення. Кла-
сифікація мінералів. Зміст і задачі петрографії. Гірська порода Класифікація 

гірських порід. 
Форми знаходження мінералів в природі. Мінеральний агрегат. Фізичні влас-

тивості мінералів. 
Методи вивчення гірських порід. Форми залягання гірських порід. По-

родоутворюючі мінерали. Структури і текстури гірських порід. Мінеральний 
і хімічний склад. Магматичні породи та їх види. Осадові породи, умови утво-

рення. Метаморфічні породи. 
 

Форми залягання порід. 
 

Поняття про шари (пласти), їх залягання. Елементи пласта. Горизонтальне та 
похиле залягання шарів (пластів). 

Первинне та вторинне залягання шарів. Взаємовідношення шарів, змінення 
потужності. Узгоджене і неузгоджене залягання шарів. Непорушене та пору-
шене залягання. Форми залягання інтрузивних порід: батоліти, штоки, дайки. 
Форми залягання ефузивних порід: покрови, потоки, куполи. Зображення го-
ризонтально залягаючого шару на геологічній карті. Елементи похилого за-
лягання шару. Зображення похилого залягання шарів  на геологічній карті.  

Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин. 
 



Пошук, методи пошуку. Розвідка родовищ корисних копалин. Підрахунок 
корисних копалин. 

Попередня розвідка, детальна розвідка, експлуатаційна розвідка. Розвідка ро-
довищ корисних копалин бурінням. Схема бурової установки колонкового 
буріння. Керн – основний геологічний документ. Опробування корисних ко-
палин. Балансові, позабалансові та промислові запаси. Категорії запасів. 
Принцип підрахунку запасів.   

 
Родовища рудних корисних копалин.  

 
Класифікація металів. Чорні та легуючі метали. 
Загальні відомості про метал. Застосування в промисловості. Мінералогія 
руд. Генетичні та промислові типи родовищ. 

 
Родовища горючих корисних копалин.  

 
Вугілля та його значення в енергетичному балансі країни. Умови утворення 

вугілля. 
Речовинний склад та якість вугілля. Поняття про родовище вугілля,вугільний 
пласт, вугільний басейн. Геологія основних вугільних басейнів.  

Горючі сланці, їх типи, умови утворення. Використання горючих слан-
ців. 

Шахтна геологія. Поняття про шахтну геологічну службу. Її задачі. Ви-
вчення будови вугільних пластів. Вивчення тектоніки та газоносності вугіль-
них пластів. Шахтні води. Вплив шахтних вод на розробку  родовищ. Спосо-
би осушення шахтних полів. 

 
 

ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

Стислі відомості про гірські породи. Залягання гірських порід. 
 

Гірська порода. Корисні копалини. Руда. Властивості порід. Родовище. Фор-
ми рудних тіл. Пласт (шар), його елементи.  

Фізико-механічні властивості гірських порід: твердість, в’язкість, пружність, 
міцність, крихкість, пластичність, слоїстість, тріщинуватість, розпушення, 
опірність вугілля різанню. Класифікація порід по міцності. Форми залягання 
родовищ корисних копалин. Поняття про пласт. Елементи залягання пласта: 
простягання, спад, кут спаду, потужність, класифікація пластів по потужності 
та куту спаду. Порушення в заляганні пластів.  



 
 Запаси корисних копалин.  

Поняття про пошуки і розвідку. Запаси корисних копалин: геологічні, 
балансові, позабалансові. Втрати: загально шахтні, геологічні, експлуатацій-
ні. Гірська маса, рудна маса. Класифікація запасів за ступенем розвіданості, 
підготовленості. Поняття про виробничу потужність та термін служби шахти. 
Головні етапи розробки родовища: розкриття, підготовка, очисне виймання. 
Їх стисла характеристика. Поняття про технологічний комплекс шахти.  

 
 

Гірничі виробки.  
 

Поняття про гірничі виробки. Класифікація виробок по положенню у просто-
рі, за призначенням. Форми і розміри поперечного перерізу гірничих виро-

бок. Типові перерізи. Вимоги ПБ до розмірів гірничих виробок. 
Форми поперечного перерізу стволів, підняттєвих, шурфів. Штольня, її приз-
начення. Лава. Площа поперечного перерізу виробки у просвіті, в проходці. 

Камерні виробки. Фактори, що впливають на вибір форми поперечного пере-
різу виробки. Приствольні двори. 

 
Підземний спосіб розробки корисних копалин.  

 
Характеристика підземного способу розробки родовищ. Поняття про шахту, 
рудник, шахтне поле. Стадії підземної розробки: розкриття,підготовка,очисне 
виймання. Продуктивність, термін служби шахти. 

 
  

Рудниковий транспорт і підйом. 
 

Призначення транспорту і його види: рейковий, конвеєрний, самохідний, гід-
равлічний. Рейкова колія, розміри, елементи. Типи електровозів, вагонеток. 
Типи конвеєрів. Контактна мережа. Доставка, відкатка, підіймання. Приви-
бійний транспорт. Підйомні установки: клітьові, скіпові. Призначення круго-
вого перекидача. 

 
 
  

Бурові і підривні роботи. 
 



Поняття про шпур і свердловину. Обладнання для буріння шпурів і свердло-
вин в підземних умовах. Поняття про вибух і вибухові речовини. Способи і 

засоби підривання. Шпуровий і свердловинний методи підривання.  
Визначення кількості шпурів на вибій. 
Перфоратори, електросвердла. Бурильний інструмент. Бурильні установки і 
каретки. Розподіл шпурів за призначенням. Вруб, типи врубів. Класифікація 
вибухових речовин. Заряд ВР. Заряджання шпурів і свердловин. Конструкції 
зарядів. Показники підривних робіт: посування вибою, лінія найменшого 
опору, питома витрата ВР. 

 
Проведення гірничих виробок. 

 
Класифікація способів проходки виробок. Прохідницький цикл. Опе-

рації прохідницького циклу. Проходка виробок буропідривним способом, 
комбайновим способом. Переваги і недоліки способів проходки. 
Організація робіт при проходці горизонтальних виробок способом БВР і 
комбайновим способом. Проведення підняттєвих виробок.  Проходка шахт-
них стволів. 

 
Кріплення гірничих виробок.  

 
Поняття про гірський тиск. Матеріали гірничого кріплення. Конструкції 

дерев᾿яного, металевого, комбінованого кріплення. Елементи кріплення. 
Динамічні прояви гірського тиску: спучування, стріляння, гірський удар. Ви-
моги до гірничого кріплення. Бетонне і залізобетонне кріплення. Анкерне 
кріплення. Міжрамне огородження (затяжка). Тимчасове запобіжне кріплен-
ня. Паспорт кріплення гірничої виробки. 

 
Вентиляція гірничих виробок.  

 
Рудникове повітря, його склад. Вимоги ПБ до рудникового повітря. 

Контроль за складом рудникового повітря. Причини виникнення рудниково-
го пилу. Способи і схеми провітрювання виробок при проходці. Засоби про-
вітрювання. Метан і його властивості. Методи боротьби з накопиченням ме-
тану в гірничих виробках. Схеми і способи провітрювання шахт. 

 
 

Розкриття родовищ корисних копалин.  
 



Розкриття шахтного поля. Головні і допоміжні розкриваючи виробки. 
Способи розкриття: прості і складні. Основні схеми простих способів розк-
риття: вертикальними або похилими стволами, штольнями. Схеми комбіно-
ваних способів розкриття. 

Фактори, що впливають на вибір способу розкриття. Зони зрушення і 
обвалювання. Охоронні цілики. Поняття про лежачий і висячий боки покла-
ду. Розкриття вугільних пластів. 
 

Підготовка до очисного виймання.    
 

Підготовчі, нарізні виробки. Розташування відкотних штреків (ортів). 
Рудна і польова підготовка. Призначення спірального заїзду. 
Фактори, що впливають на вибір схеми підготовки основного горизонту. 
Схеми підготовки панелі. Основні підготовчі виробки: головний відкотний і 
паралельний штреки, конвеєрний, допоміжний і вентиляційний штреки, роз-
різна піч. 

 
Загальні поняття про системи розробки родовищ корисних копалин.  

 
Процеси очисного виймання: відбивання (руди), доставка, підтримання очис-
ного простору. Шпурове і свердловинне відбивання. Поняття про доставку. 
Підтримання очисного простору: ціликами, магазинуванням руди, заклад-

кою, механізованим кріпленням. Поняття про систему розробки. Класифіка-
ція систем розробки. Камерно-стовпові системи розробки. Системи розробки 
з підповерховим відбиванням. Поверхово-камерні системи розробки. Стов-

пові системи розробки. 
Переваги і недоліки шпурового відбивання. Вторинне подріблення негабари-
тів. Загальна характеристика основних систем розробки. Сутність системи 
розробки довгими стовпами за спадом (підняттям) пологих пластів. 

 
 

СПОРУДЖЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК 
 

Прохідницькі операції та порядок їх виконання.  
 

Організація роботи при проведенні гірничих виробок.  
Прохідницький цикл та організація його виконання. 

Перерізи гірничих виробок.  
 



Уявлення про гірський тиск в горизонтальних, похилих та вертикальних гір-
ничих виробках. Форми перерізу гірничих виробок, фактори, які впливають 
на їх вибір. 
Розміри поперечного перерізу гірничих виробок. Типові перерізи гірничих 
виробок. 
 

Матеріали рудникового кріплення.  
 

 Класифікація матеріалів для кріплення та вимоги до них.  
Ліс як матеріал для кріплення: переваги, недоліки, термін використання. Ме-
тал як матеріал для кріплення: переваги, недоліки, термін використання. В'я-
жучі речовини та розчини, бетони як матеріали для кріплення. 

 
Призначення гірничого кріплення та його  класифікація.  

 
Конструкції рудникового кріплення.  
Вимоги до кріплення. Конструкція і встановлення дерев’яного кріплення. 
Конструкція  і встановлення металевого кріплення. Конструкція і встанов-
лення бетонного та залізобетонного кріплення. Конструкція і встановлення 
анкерного кріплення. Конструкція і встановлення кріплення заокруглень та 
сполучень гірничих виробок. Тимчасове кріплення. 

 
Буровибухові роботи.  

 
Класифікація способів буріння шпурів.  Способи підривання. Типи шпурів. 
Обертальний спосіб буріння. Обертально-ударний спосіб буріння. Ударно–
поворотний спосіб буріння. 
Способи підривання і галузь їх застосування. Типи шпурів, їх розташування, 
параметри, призначення, галузь застосування та порядок підривання. Типи 
врубів. 

 
Виконання підривних робіт.  

 
Класифікація вибухових речовин за умовами використання. Способи ініцію-
вання зарядів. Конструкція шпурових зарядів. Паспорт БВР. Способи ініцію-
вання зарядів, галузь їх застосування. Персонал для вибухових робіт. Техно-
логія заряджання шпурів. Конструкція шпурових зарядів. Особливості вибу-
хових робіт в шахтах, небезпечних по газу та пилу. Паспорт БВР, його скла-
дання, узгодження, затвердження. Правила безпеки при бурінні шпурів і ви-
конанні підривних робіт. 

 



 
Провітрювання прохідницьких вибоїв.  

 
Провітрювання при проведенні гірничих виробок. 
Розрахунок провітрювання тупикових вибоїв в умовах негазових шахт. Склад 
атмосферного та шахтного повітря. Способи провітрювання вибоїв підготов-
чих виробок. Обладнання для провітрювання вибоїв підготовчих виробок. 

 
  Організація допоміжних робіт. 

 
      Допоміжні роботи при проведенні гірничих виробок. Настилання рейко-
вої колії, улаштування водовідливних канавок, монтаж  трубопроводів і ка-
белів. Освітлення і маркшейдерське забезпечення. 

  
 
  

РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
 

Способи руйнування гірських порід, вибухи, вибухові матеріали 
 

     Фізико-механічні властивості та структура гірських  порід: міцність, твер-
дість, пружність, пластичність,в’язкість, абразивність, крихкість, густина, 
пористість, тріщинуватість, шаруватість тощо. Класифікація гірських порід 
за міцністю, буримістю, подрібнюваністю. 
     Способи руйнування гірських порід: вибуховий, механічний, гідравліч-
ний, термічний. Їх сутність та умови використання. 
    Поняття «шпур», «свердловина». Класифікація та стисла характеристика 
способів буріння шпурів  та вибухових свердловин. 
     Промислові ВР. Їх класифікація за умов використання, характер дії на зо-
внішнє середовище, головним компонентом ВР. Основні вимоги до промис-
лових ВР. 
     Аміачно-селітряні ВР. Їх класифікація та характеристики. 
     Запобіжні ВР. Їх склад, характеристики і галузі використання. патрони 
безполум’яного підривання. 
     Способи і засоби ініціювання зарядів ВР. Засоби вогневого та електрово-
гневого ініціювання: капсулі –детонатори, вогнепровідні шнури. Їх констру-
кція і  характеристики. Запалювальні трубки та засоби їх підпалювання. 
     Електродетонатори(ЕД), їх конструкція і принципи дії. Електродетонатори 

миттєвої, короткосповільненої та сповільненої дії. Основні характеристики 
електродетонаторів: електричний опір, безпечний струм, тривалий запалюва-



льний струм, стомілісекундний струм, імпульс запалювання. Детонувальні 
шнури (ДШ) і піротехнічні реле ( КСДШ) при без капсульному  ініціюванні 

зарядів. Конструкція  і характеристики ДШ і КСДШ. Переваги і недоліки без 
капсульного ініціювання. 

 
Способи, методи, технологія ведення вибухових робіт в шахтах 

 
    Поняття «заряд ВР»,» зарядна порожнина», «вільна поверхня», «лінія най-
меншого опору» (ЛНО). Зосереджені, подовжені, плоскі заряди ВР. Заряди 
внутрішні та зовнішні ( накладні), зовнішньої  та внутрішньої дії. Зона руй-
нування масиву при вибуху заряду ВР.  Основні процеси, що відбуваються в 
масиві при вибуху. 
     Класифікація методів вибухової відбійки гірських порід. Методи: шпуро-
вих, свердловинних, котлових і мінних зарядів. Переваги, недоліки і умови 
використання кожного методу. 
     Технологія вогневого та електровогневого підривання. Способи забезпе-
чення певної черговості ініціювання зарядів ВР. 
     Технологія електричного підривання. Технологія підривання за допомо-
гою ДШ середньої потужності. Переваги і недоліки кожної технології підри-
вання та умови використання. 
     Буропідривні роботи  при проведенні виробок суцільним вибоєм. Способи 
буріння та заряджання шпурів. Діаметр і глибина шпурів. Принципи розта-
шування шпурів у вибої. Основні групи шпурів – врубові, відбійні, оконтурю 
вальні. Вруби та їх  класифікація. Похилі та прямі вруби. Їх конструкція та 
умови використання. Конструкція шпурових зарядів ВР. Набійка шпурів та її 
призначення. 
     Принципи розрахунку параметрів буро підривних робіт (БПР). Паспорт 
БПР. Поняття «коефіцієнт використання шпурів» (КВШ) та «коефіцієнт над-
лишки перерізу» (КНП). 
 

Зберігання, транспортування вибухових матеріалів та 
організація вибухових  робіт 

 
 
     Випробування ВМ  при їх зберіганні на витратних складах. Способи та 
порядок знищення ВМ, непридатних до використання. 
      Персонал для ведення  вибухових робіт. Персонал для  керівництва вибу-
ховими роботами. Єдина книжка підривника (майстра-підривника). Умови її 
одержання. 



     Організація вибухових робіт при методі шпурових зарядів з використан-
ням вогневого та електро-вогневого ініціювання. Вимоги ПБ. 
     Організація вибухових робіт при методі  шпурових зарядів з використан-
ням електричного ініціювання. Вимоги ПБ. 
     Вимоги ПБ при проведенні вибухових робіт в шахтах, небезпечних за ви-
бухом газу або пилу. 

  
 
 АЕРОЛОГІЯ ВИРОБОК 
 

Шахтне повітря, кліматичні умови, пило газовий режим та 
його контроль 

 
Призначення шахтної вентиляції. Здобутки в галузі. 
Склад атмосферного повітря. Вміст в повітрі основних його компонен-

тів та їх властивості. Шахтне повітря. Зміни, які   виникають в повітрі під час 
його руху в гірничих виробках. Фактори, які призводять до зміни складу по-
вітря. Норми вмісту в шахтному повітрі кисню і вуглекислого газу. 

Отруйні та вибухонебезпечні гази шахтного повітря. Їх властивості та 
гранично допустимі концентрації в шахтному повітрі. 

Способи і засоби для визначення концентрації різних газів в шахтному 
повітрі. 

Метаноносність та метаноемкість вугільних пластів та вміщувальних 
порід. Види виділення метану: звичайне, суфлярне, раптові викиди.  Види за-
газування виробок та  заходи боротьби з ним. Допустимі концентрації метану 
на робочих місцях, в шарових скупченнях, у вихідних струменях шахтного 
повітря з дільниць, крила, горизонту, шахти в цілому. 

 Шахтний пил. Джерела його утворення та дисперсність. Способи ви-
значення шахтного повітря. Небезпечність шахтного пилу як причини профе-
сійних захворювань і вибуху. 

Вплив шахтного пилу на організм людини. Пневмоканіози. Комплекс 
заходів щодо боротьби з шахтним пилом і пневмоканіозами. Гранично допу-
стимі концентрації пилу в повітрі. 

Вибухова спроможність сірчаного, сульфідного та вугільного пилу. 
Фактори, що впливають на ступінь небезпеки вибуху пилу. 

Пиловий контроль на шахті. Прилади для визначення концентрації пи-
лу в повітрі. Заходи щодо запобігання і локалізації вибуху пилу. 



Параметри повітря, які визначають шахтний клімат: температура, тиск, 
вологість, швидкість руху. Їх вплив на організм людини. Вимоги П Б до тем-
ператури, вологості та швидкості повітря в гірничих  виробках. Регулювання 
шахтного клімату. Кондиціювання повітря. 

 
Закони руху повітря в гірничих виробках 

 
    Провітрювання підготовчих виробок при  Їх проведеннях. Способи провіт-
рювання: за рахунок загально шахтної депресії; з використанням турбулент-
ної дифузії; за  допомогою вентиляторів місцевого провітрювання та ежекто-
рів. 
    Схеми провітрювання виробок при використанні вентиляторів місцевого 
провітрювання: нагнітальна, всмоктувальна, комбінована. Переваги і недолі-
ки нагнітальної і всмоктувальної схем  провітрювання. Умови використання 
різних схем провітрювання. Правила встановлення вентиляторів і вентиля-
ційних трубопроводів. Типи вентиляційних трубопроводів. Способи бороть-
би  з витоком повітря з них і зменшення їх аеродинамічного опору. 
    Провітрювання  очисних виробок рудних і вугільних шахт, очисних блоків, 
камер, панелей, лав. 
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