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ВСТУП 
 

В Донецькому національному технічному університеті ведеться підготовка 

студентів на гірничому факультеті денної форми навчання випускників вищих на-

вчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рі-

вень «Молодший спеціаліст» за спеціальністю, що відноситься до галузі знань 

«Розробка корисних копалин». Такі особи можуть приймати участь при вступі на 

1-ий курс навчання з терміном навчання 2 роки 10 місяців за спеціальністю 184 – 

«Гірництво» за рахунок юридичних та фізичних осіб. 

Термін навчання складає 2 роки 10 місяців. 

Бакалавр, як молодший гірничий інженер, може займати посади гірничого 

майстра на різних ділянках шахт і молодшого фахівця в проектних і науково - до-

слідних організаціях. Він одержує повну гуманітарну і фундаментальну підготов-

ку з програми вищого навчального закладу і спеціальну підготовку з питань гір-

ничого виробництва. 

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення на-

вчання дозволяють: 

– здійснювати технологічну, інженерно-економічну, або комерційну діяль-

ність на підприємствах вугільної або сумісних з нею галузей з використанням 

найкращих методологічних рішень менеджменту та організації маркетингових до-

сліджень; 

– працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних 

організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

– працювати у проектних організаціях вугільної і спільної з нею галузей з 

широким використання економіко-математичного моделювання. 

На 1-ий курс денної форми навчання мають право вступати випускники ви-

щих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за будь-якою спеціальністю, але при 

умові складання фахового вступного випробування. 

Фахове вступне випробування включає навчальну програму за дисципліна-

ми "Вища математика", "Фізика", "Хімія", «Основи гірничого виробництва», «Ін-

женерна графіка», питання з яких до підготовки для складання іспиту приведено 

нижче. 

Завдання фахового вступного випробування – перевірити необхідний обсяг 

знань студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, 

для подальшого вивчення спеціальних дисциплін, зокрема "Механіка гірничих 

порід", "Розвідка родовищ корисних копалин", "Процеси підземних гірничих ро-

біт", "Технології спорудження гірничих виробок", "Технології підземної розробки 

родовищ корисних копалин", "Руйнування гірських порід", "Маркшейдерської 

справи", "Основ аерології гірничого підприємства" та ін. 
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО 

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Дисципліна «ВИЩА МАТЕМАТИКА» 
 

ТЕМА 1.  

ЛІНІЙНА АЛГЕБРА 

Тема 1.1 Предмет та задачі дисципліни 

Початок алгебри. Дійсні числа та дії над ними. Алгебраїчні перетворення. 

Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, квадратних, біквадратних, ір-

раціональних, показникових, логарифмічних рівнянь. Нерівності. 

Тема 1.2. Система лінійних рівнянь 

Поняття про системи лінійних рівнянь. Розв'язок системи лінійних рівнянь. 

Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і невизначені системи лінійних рі-

внянь. розв'язування систем рівнянь методом послідовного виключення невідомих 

(методом Гауса). 

Тема 1.3. Визначники 

Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го порядку. Власти-

вості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання визначника за 

елементами рядка або стовпця. Способи обчислення визначників. Правило Кра-

мера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п невідомими. 

Тема 1.4. Матриці 

Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. Теорема 

Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. Системи однорідних 

рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток прямокутних матриць. До-

давання матриць і множення матриць на число. Розв'язування систем лінійних рі-

внянь за допомогою оберненої матриці. Матричне рівняння. 

 

ТЕМА 2 

ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

Тема 2.1. Вектори 

Декартові координати вектора і точки. Приклади економічних задач, пов'я-

заних із використанням векторної алгебри та аналітичної геометрії. Координати 

на прямій. Координати на площині. Координати у просторі. Лінійні операції з век-

торами в координатах. Координати точки поділу відрізка. Координати вектора, що 

заданий двома точками. Ознака колінеарності двох векторів. Ознака компланар-

ності трьох векторів.  

Властивості скалярного добутку двох векторів. Вираз скалярного добутку 
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через координати.  

Тема 2.2. Пряма на площині 

Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння прямої. Дослідження 

неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на осях. Параметричні і 

канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. 

Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими. Умови перпен-

дикулярності і паралельності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань 

від точки до прямої. 

Тема 2.3. Площина у просторі 

Площина як поверхня першого порядку. Загальне рівняння площини. Дослі-

дження неповного рівняння площини. Рівняння площини у відрізках на осях. Рів-

няння площини, що проходить через три задані точки. Кут між двома площинами. 

Умови перпендикулярності і паралельності двох площин. Нормальне рівняння 

площини. Відстань від точки до площини. 

Тема 2.4. Пряма у просторі 

Канонічні рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Кут між 

двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. Кут між 

прямою і площиною. Умови паралельності та перпендикулярності прямої і пло-

щини. 

Тема 2.5. Лінії другого порядку 

Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. Асимптоти гіперболи. Дослі-

дження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми параболи. Ексцентриси-

тет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку. 

 

ТЕМА 3 

ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

Тема 3.1. Функція однієї змінної 

Поняття функції. Способи задавання функції. Область визначення та об-

ласть значень функції. Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, зрос-

тання и спадання функції, парність і непарність, періодичність. Геометричне зо-

браження функції. Класифікація функцій. Елементарні функцій та їх графіки. 

Поняття оберненої функції. Обернені тригонометричні функції. Суперпозиція фу-

нкцій.  

Тема 3.2. Границя функції однієї змінної 

Числова послідовність. Означення границі послідовності. Нескінченно малі 

величини. Нескінченно великі величини. Зв'язок між нескінченно малими та не-

скінченно великими величинами. Означення границі функції. Односторонні гра-
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ниці. Властивості функцій, що мають скінченні границі. Граничні переходи у рів-

ностях і нерівностях. Леми про нескінченно малі величини. Арифметичні операції 

над функціями, що мають скінченні границі.  Границя  функції  при х0.  Не-

визначені вирази. Границя монотонної функції. Число е. Натуральні логарифми.  

Тема 3.3. Неперервність функції однієї змінної 

Означення неперервності функції в точці. Неперервність функції на відріз-

ку. Арифметичні операції над неперервними функціями. Класифікація розривів. 

Властивості неперервних функцій. Неперервність елементарних функцій. 

 

ТЕМА 4 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ  

Тема 4.1. Похідна функції однієї змінної 

Означення похідної. Геометричний, механічний зміст похідної. Похідні 

елементарних функцій. Похідна оберненої функції. Таблиця похідних. Правила 

обчислення похідних. Похідна складної функції. Односторонні похідні. Похідні 

вищих порядків. 

Тема 4.2. Диференціал функції однієї змінної 

Визначення диференціалу. Диференціал суми, добутку і частки. Інваріант-

ність форми першого диференціалу. Диференціали вищих порядків. Застосування 

диференціалу до наближених обчислень. Основні теореми диференціального чис-

лення. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. 

Тема. 4.3. Дослідження функції за допомогою похідних 

Умова сталості функції. Умови зростання та спадання функції на проміжку. 

Максимум і мінімум функції. Необхідні та достатні умови екстремуму функції. 

Опуклість та увігнутість графіка функції, точки перетину, асимптоти графіка фу-

нкції. Загальна схема побудови графіка функції. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах/ П.Е.Данко, А.П.Копов, 

Кожевникова Т.Я. – М.: Вища школа, 1980. 

3. Кудрявцев В.А. Краткий курс по высшей математике/ В.А.Кудрявцев, Б.П. Де-

мидович. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 
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Функції однієї перемінної / И.А. Марон. – М.: Наука, 1973. 

6. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике/ В.П.Минорский.– Изд. 
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8. Тевяшев А.Д. Высшая математика. Общий курс. Сборник задач и упражнений. 

Математика для экономистов/ А.Д.Тевяшев, А.Г.Литвин– Харьков: ХТУРЭ, 

1997.  
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Дисципліна «ФІЗИКА» 

ВСТУП 

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті лю-

дини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. 

Вимірювання. Похибки вимірювання. 

Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система оди-

ниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць. 

Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Дії з векторами. 

Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови. 

І. МЕХАНІКА 

РОЗДІЛ 1.1. Кінематика 

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її 

розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. Спо-

соби вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху. Траєкторія ру-

ху.  

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. 

Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. 

Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного пря-

молінійного руху. 

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. 

Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях 

тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінема-

тичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху. 

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час 

вільного падіння тіл.  

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. Ку-

това швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух ма-

теріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. 
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РОЗДІЛ 1.2. Динаміка 

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. До-

давання сил. 

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. 

Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон 

Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.  

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Си-

ла тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, 

кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. 

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавти-

ки. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Ко-

рольов та ін.). 

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль 

Юнга. 

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. 

Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рів-

новаги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння. 

РОЗДІЛ 1.3.  Закони збереження в механіці 

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух.  

Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціа-

льна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механіч-

них процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно 

пружний удар двох тіл. 

РОЗДІЛ 1.4.  Механічні коливання й хвилі 

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармоні-

чні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коли-

вань. Фаза коливань.  

Математичний маятник.  Період коливань математичного маятника. Пру-

жинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань 

математичного й пружинного маятників.  

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколиван-

ня.) 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та по-

здовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. 

РОЗДІЛ 1.5.  Релятивістська механіка 

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії 

відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. 

Відносність довжини і часу. 

Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії 

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивіст-
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ської механіки.  

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль 

механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських 

учених у розвиток механіки. 

ІІ. МОЛЕКУЛЯРНА  ФІЗИКА  І  ТЕРМОДИНАМІКА 

РОЗДІЛ 2.1. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її 

дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. 

Молярна маса. Стала Авоґадро. 

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна. 

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-

молекулярного вчення про будову речовини.  

Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу. Основне рівняння моле-

кулярно-кінетичної теорії ідеального газу.  

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопро-

цеси. Зрідження газів, їх отримання і використання. 

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння. Во-

логість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря. 

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні яви-

ща. 

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія 

кристалів. (Утворення кристалів у природі.) Рідкі кристали та їхні властивості. За-

стосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. 

(Наноматеріали.) 

РОЗДІЛ 2.2. Основи термодинаміки 

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теп-

лових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи вимірювання тем-

ператури. 

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й 

кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність. Перший за-

кон термодинаміки. Адіабатний процес. 

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. Двигун внутрішнього зго-

ряння. Дизель. Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.  

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням 

теплових машин і двигунів. 

ІІІ.  ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

РОЗДІЛ 3.1. Електричне поле 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електрич-
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ного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.  

Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелек-

трики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність 

речовини. Вплив електричного поля на живі організми. 

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. 

Потенціал електричного поля.  

Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею 

потенціалів.  

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденса-

торів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання кон-

денсаторів у техніці. 

РОЗДІЛ 3.2. Електричний струм 

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного 

струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з 

послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та потужність елек-

тричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з 

електричними пристроями. 

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його 

використання. 

Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми). 

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова 

провідності напівпровідників. 

Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. 

Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. 

Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. 

Електронно-променева трубка.  

РОЗДІЛ 3.3. Електромагнітне поле 

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Маг-

нітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція 

магнітного поля. Потік магнітної індукції.  

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія магнітного 

поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, що діє на прямо-

кутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна. 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування 

магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі 

організми. 

Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного стру-

му. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індук-

тивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. 

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний 

струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення 

напруги і сили струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання 

енергії електричного струму.  
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Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електро-

магнітного поля. 

РОЗДІЛ 3.4. Електромагнітні коливання і хвилі 

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливаль-

ному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних 

гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в 

коливальному контурі. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.  

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца. Швид-

кість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромаг-

нітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. 

Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного 

зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супут-

никове телебачення. 

РОЗДІЛ 3.5. Хвильова і квантова оптика 

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середови-

щах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання 

світла. Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. 

Застосування дзеркал. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник за-

ломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика. Лінзи. Побудова зобра-

жень, одержаних за допомогою лінз.  Кут зору. Оптичні прилади та їх застосуван-

ня. 

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерфе-

ренція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Поняття 

про голографію. 

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від 

щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка.  

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр 

світла.  Спектроскоп.  

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Одержання поляризо-

ваного світла. 

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала 

Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. 

Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.  

Люмінесценція. Фотохімічна дія світла. 

Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

ІV.  АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА 

РОЗДІЛ 4.1. Атомна і ядерна фізика 

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора. 
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Досліди Д. Франка і Г. Герца. Енергетичні стани атома.  

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спек-

три. Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського ви-

промінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві. Спектральний аналіз та 

його застосування.  

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання. 

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізото-

пи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил 

у забезпеченні стійкості ядер. 

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект 

мас. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. 

Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна 

енергетика та екологія. 

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного 

випромінювання. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду. Отримання 

і застосування радіонуклідів. 

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінюван-

ня. 

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. 

(Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.  

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова 

природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному 

розвитку. 

Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будо-

ви речовини. Нанокомпозити і нанотехнології. 
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Тема 5. Систематика і номенклатура неорганічних сполук. 

Література [3]. 

Тема 6. Основи хімічної кінетики та термодинаміки. 

Література [5]. 

Тема 7. Розчини. Фізичні властивості розчинів. 

Література [2]. 

Тема 8. Оксидаційно-відновні процеси. 

Література [2-4]. 

Тема 9. Гідроґен та сполуки Гідрогену. 

Література [1-5]. 

Тема 10. s-елементи І ґрупи. 
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Література [1-5]. 

Тема 11. s-елементи ІІ ґрупи. 

Література [1-5]. 

Тема 12. Елементи ІІІА- VIIIA групи. 

Література [1-5]. 

Тема 13. Загальний огляд металів. 

Література [1-5]. 

Тема 14. d-елементи І- VІІІ ґрупи. 

Література [1-5]. 

Тема 15. Особливості реакцій комплексоутворення. 

Література [1]. 
 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб.для вузов. – 4-е изд., 

испр. – Москва: Высш. шк., Изд.центр «Академия», 2001.– 743 с. 

2. Кириченко В.І. Загальна хімія: Навчальний посібник. – Київ: Вища шк., 

2005. – 639с. – ISBN 966-642-182-8. 

3. Михалічко Б.М. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навчальний по-

сібник. – Київ: Знання, 2009. – 548 с. – ISBN 978-966-346-712-2. 

4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480 с. 

5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. – Москва: Высш. шк., 1997. – 

527 с. 

Дисципліна «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» 
 

Тема 1. Проекції точки.  

Система прямокутних проекцій (епюр Монжа). Проекції точки на двох та 

трьох площинах проекцій. Прийоми побудови третьої проекції точки за двома за-

даними.  

Тема 2. Проекції прямої.  

Поняття про пряму. Проекції прямої на двох та трьох площинах проекцій. 

Положення прямої щодо площин проекцій. Умови видності.  

Тема 3. Проекції площини. 

Способи задання площини. Положення площини щодо площин проекцій. 

Точка в площині. Проекції плоских фігур. Умови видності. 

Тема 4. Зображення геометричних тіл.  
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Ортогональні проекції найпростіших геометричних тіл (призма, піраміда, 

конус, циліндр, сфера). Побудова проекцій точок, що належать поверхням геоме-

тричних тіл. 

Тема 5. Способи перетворення креслень.  

Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб обертання.  

Тема 6. Перетин поверхонь площиною. 

 Перетин граних та кривих поверхонь площиною, перпендикулярною до 

площини проекцій. Дійсна величина фігури перерізу. 

Тема 7. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи.  

Система розташування зображень. Основні вигляди. Місцеві та додаткові 

вигляди. Позначення виглядів. Розрізи та перерізи: види, позначення та розташу-

вання. Штрихування в розрізах та перерізах. Умовності та спрощення на креслен-

нях. 

Тема 8. Різьби та кріпильні вироби.  

Різьба: утворення, класифікація, зображення та позначення. Стандартні 

різьбові кріпильні деталі. Різьбові з’єднання.  

Тема 9. Робочі креслення деталей. 

Нанесення розмірів на кресленнях деталей. Позначення на кресленнях мате-

ріалів, що застосовуються для виготовлення деталей. Основні написи креслення 

та їх зміст.  

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник/ В.Є. Михайленко, В.М.  

Найдиш,  A.M.  Підкоритов,  І.А.   Скидан;   За ред.  В.Є. Михайленка, - Ки-

їв.:Вища школа, 2011. - 352 с.:іл. 

2.  Нарисна геометрія (навчальний посібник) / Уклад.: О. А. Катькалова, А. Ф. 

Коломієць, Д. М.  Пастернак, І. А. Скідан – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2007. 

– 100 с., іл. 

3.  Шмиг Р. А. Боярчук В. М., Добрянський І. М. та ін. Інженерна та 

комп’ютерна графіка [Навчальний посібник]. – Львів: Український бестсе-

лер, 2012. – 600 с. 

4.  Головчук А. Ф. Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп’ютерна графіка 

+ CD [Навчальний посібник]. – К.: ЦУЛ. – 2010. – 158 с. 

5.  Стандарти ЄСКД  ГОСТ: 2.101-68, 2.102-68, 2.103-68, 2.106-96, 2.109-68, 

2.305-68, 2.307-68, 2.309-73, 2.311-68, 2.312-72, 2.711-82. 
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6.  ddovgal.ucoz.ru – персональний навчальний сайт викладача доц. Довгаля Д. 

О. 

7.  http://ito.vspu.net/ - Словник-глосарій з інженерної та комп'ютерної графіки. 

8.  http://cadinstructor.org/ - освітній ресурс з  інженерної та комп’ютерної гра-

фіки. 

9.  http://www.ict.edu.ru/ - інженерна та прикладна комп’ютерна графіка. Елек-

тронний навчально-методичний посібник. 

 

Дисципліна «ОСНОВІ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА» 

Тема 1. Загальні відомості з геології та технології видобутку родовищ 

корисних копалин 

Загальні поняття з геології. Будова Землі. Гірські породи і мінерали. Форми 

і елементи залягання корисних копалин і порід, які їх вміщують. Умови утворення 

і марочний склад вугілля. Поняття про запаси корисних копалин, про гірниче під-

приємство, виробничу потужність. Основні фізико-механічні властивості гірських 

порід. Газодинамічні явища в гірничих виробках. Особливості геології родовищ 

нафти та газу. Загальні відомості про гірничі виробки, технологію видобутку і те-

хніко-економічні критерії оцінки ефективності виробництва. Класифікація гірни-

чих виробок, розташування їх у просторі, призначення. Поняття про розкриття, 

підготовку та розробку шахтного поля. Поняття про технологію добування, оцін-

ку ефективності роботи підприємств і окремих процесів. 

Тема 2. Розкриття та підготовка пластових родовищ 

Способи розкриття шахтних полів. Поняття про розкриття, класифікація 

способів розкриття. Способи розкриття пластів похилими стволами. Способи роз-

криття вертикальними стволами. Способи розкриття родовищ штольнями. Комбі-

новані способи розкриття. Способи підготовки шахтних полів. Поверховий спосіб 

підготовки. Панельний спосіб підготовки. Погоризонтний спосіб підготовки. Бло-

ковий спосіб підготовки. Комбіновані способи підготовки. Порядок відпрацюван-

ня окремих частин шахтного поля, пластів. Приствольні двори і камери, зв'язок їх 

зі схемами підготовки та розкриття. 

Тема 3. Технологія проведення гірничих виробок. 

Умови проведення і підтримання гірничих виробок. Загальні поняття про 

гірський тиск, його вплив на умови проведення і підтримання виробок. Вибір фо-

рми, матеріалу, конструкції кріплення та розміру поперечного перерізу виробок. 

Способи і процеси проведення гірничих виробок. Класифікація способів прове-

дення виробок. Процеси проведення виробок. Буропідривні роботи. Вантаження 

породи. Кріплення виробок. Допоміжні процеси. Технологія, механізація та орга-

нізація проведення вертикальних стволів. Проведення вертикальних стволів зви-

чайним способом за допомогою БПР. Технологія проведення стволів і свердловин 

великого діаметра способом вибурювання. Проведення стволів спеціальними спо-

собами. Технологія проведення горизонтальних і похилих виробок. Технологія 

http://ito.vspu.net/
http://cadinstructor.org/
http://www.ict.edu.ru/
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проведення горизонтальних виробок буропідривним способом. Технологія прове-

дення горизонтальних виробок комбайнами. Проведення виробок широким вибо-

єм. Особливості проведення похилих виробок. Ремонт та ліквідація гірничих ви-

робок. Завдання та перспективи механізації та автоматизації прохідницьких робіт. 

Тема 4. Технологія очисних робіт вугільних шахт. 

Технологічна характеристика вугільних пластів та вміщуючих порід. Вий-

мання вугільних пластів. Способи виймання вугілля. Виймання вугілля комбай-

нами. Виймання вугілля стругами. Бурошнекове виймання вугілля. Процеси кріп-

лення та управління покрівлею в очисних вибоях. Вимоги щодо кріплення лав, 

типи кріплення. Індивідуальне кріплення. Механізоване кріплення. Механізовані 

комплекси. Управління гірським тиском. Технологічні схеми очисних вибоїв. Ор-

ганізація робіт у лаві. Системи розробки вугільних пластів. Загальні поняття. Кла-

сифікація систем розробки. Суцільні системи розробки. Стовпові системи розроб-

ки. Комбіновані системи розробки. Системи розробки короткими очисними 

вибоями. Особливості розробки потужних вугільних пластів. Гідравлічний спосіб 

видобування вугілля. 

Тема 5. Загальні відомості з технології відкритих гірничих робіт 

Суть відкритих гірничих робіт. Типи родовищ і види відкритих розробок. 

Кар'єр, його елементи і періоди гірничих робіт. Поняття про виробничі процеси на 

кар'єрах. 

Тема 6. Підготовка гірських порід до виймання. 

Способи підготовки. Сутність розпушення порід вибухом. Буріння свердло-

вин і шпурів. Параметри та конструкції свердловинних зарядів. Керування проце-

сом вибухового подрібнення порід. Технологічні особливості методів підривання 

зарядів. Вторинне подрібнення гірських порід. Виймання та вантаження гірських 

порід. Засоби механізації виймально-навантажувальних робіт, область їх застосу-

вання. Типи вибоїв, порядок їх розробки. Структура виймально-

навантажувальних робіт. Виймання і завантаження порід механічними лопатами. 

Виймання і переміщення порід драглайнами. 

Тема 7. Виймання і вантаження порід машинами безупинної дії. 

Розрахунок продуктивності одно- і багатоковшевих екскаваторів. Виймання 

гірських порід скреперами, бульдозерами та одноковшевими навантажувачами. 

Механізація допоміжних робіт при вийманні та навантаженні гірської маси. 

Тема 8. Переміщення кар'єрних вантажів. 

Особливості роботи кар'єрного транспорту. Кар'єрний залізничний транс-

порт. Автомобільний транспорт. Конвеєрний транспорт. Комбіновані та спеціаль-

ні види транспорту на кар'єрах. 
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Тема 9. Відвалоутворення розкривних порід 

Сутність процесу відвалоутворення і засоби механізації відвальних робіт. 

Процеси відвалоутворення розкривних порід. Рекультивація поверхні відвалів 

Тема 10. Керування технологічними процесами на кар'єрах 

Взаємне ув'язування технологічних процесів на відкритих гірничих розроб-

ках. Планування і керування технологічними процесами на кар'єрах 

Тема 11. Видобування природного каменю 

Геологічні та технологічні характеристики природного каменю, вимоги що-

до якості. Технологія добування облицьовувального та стінового каменю 

Тема 12. Буріння нафтогазових свердловин. 

Способи і процеси буріння свердловин. Конструкція свердловин. Облад-

нання для буріння свердловин. Завдавання напрямку свердловинам. 

Тема 13. Технологія видобування нафти та газу. 

Особливості та режими руху рідин і газів у пористому середовищі. Підгото-

вка свердловин до експлуатації. Розробка нафтових, газових та газоконденсатних 

родовищ. Способи експлуатації свердловин. Методи збільшення продуктивності 

свердловин. Ремонт свердловин. Промислове добування метану з вугільних плас-

тів. 

Тема 14. Підготовка, транспортування, зберігання та переробка нафти і 

газу. 

Промислове збирання нафти і газу. Транспортування та зберігання нафти і 

нафтопродуктів. Підготовка і транспортування газу. Зберігання газу, газосховища. 

Принципова схема переробки нафти і газу. 

Тема 15. Спеціальні способи розробки родовищ корисних копалин. 

Видобування корисних копалин способом вилуговування. Підземна газифі-

кація корисних копалин. Підводна розробка родовищ твердих корисних копалин. 

Загальні положення. Розробка порід багаточерпаковими механічними драгами, 

земляними та грейферними снарядами. Розробка порід гідравлічними земснаря-

дами і драгами. Розробка підводних покладів ерліфтними та еЖЕКТОРНИМИ ЗЕМС-

НАРЯДАМИ і автономно діючими апаратами 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Акульшин А. І., Бойко B.C., Дорошенко В. М. Технологія і техніка видо-

бування, зберігання і транспортування нафти та газу. - Львів: Світ, 1991. - 247 с. 

2. Борисенко С. Г. Технология подземной разработки рудных месторожде-

ний. - К.: Вища школа, 1987. - 262 с. 
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3. Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых. - М.: Недра, 1987. 

4. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. -М.: Недра, 1987. 

5. Жигалов М. Я., Ярунин С. А. Технология, механизация и организация 

подземных горных работ. - М.: Недра; 1981. - 423 с. 

6. Килячков А. П. Технология горного производства. - М.: Недра, 1992. - 

415с. 

7. Малышева Н. А., Сиренко В. Н. Технология разработки месторождений 

строительных материалов. - М.: Недра; 1977. - 392 с. 

8. Некрасовский Я. Э., Колоколов О. В. Основы технологии горного произ-

водства. -М.: Недра, 1981. -201 с. 

9. Основи технології гірничих робіт / під ред. К. Ф. Сапицького. - К.: ІСДО, 

1993. 196 с. 

10. Процессы добычи и обогащения полезных ископаемых / А. А. Пирский, 

Н. Н. Лебедев, К. Ф. Сапицкий и др. - К.: Вища школа, 1982. - 287 с. 

11. Правила безпеки у вугільних шахтах. - К.: Основа, 1996. - 207 с. 

12. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатних мес-

торождений / Ш. К. Гиматудинов, И. И. Дунюш-кин, В. М. Зайцев. - М.: Недра, 

1988.-296 с. 

13. Ржевский В. В. Открытые горные разработки, ч. 1. - М.: Недра, 1985. - 

509с. 

14. Рогатин Н. Н. Технология и механизация открытых горных работ. - М.: 

Недра, 1982.-277 с. 

15. Середа Н. Г., Муравьев В. М. Основы нефтяного и газового дела. - М.: 

Недра, 1980.-283 с. 

16. Ушаков К. 3. Аэрология горных предприятий. - М.: Недра, 1987. - 384 с. 
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Критерії оцінки результатів 

фахового вступного випробування 
 

Спеціальність 184-  "ГІРНИЦТВО" 

«1» курс (терміном навчання 2 роки 10 місяців)   

для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 

кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 Рівень 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або відпо-

відь на питання відсутня 

Рівень 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

6 

Відповіді на поставлені питання дані в повному об'ємі. При відповіді на питання 

чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної 

термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Наведені аргументи 

з використанням як основної, так і додаткової літератури. Приведені необхідні роз-

рахунки. Відсутні істотні неточності, грамотно виконана графічна частина. Відзна-

чається уміння використати теоретичні положення для вирішення практичних за-

вдань. Там, де необхідно, дані посилання на галузеві нормативні документи. 

Зроблені висновки за результатами розрахунків. 

5 Відповіді на поставлені питання викладені методично вірно і в повному об'ємі. 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 

задач допущено деякі неточності та помилки. Графічна частина виконана грамот-

но. Прийняті практичні рішення принципових заперечень не викликають, але їх 

обґрунтування недостатньо аргументовані, певною мірою формальні, попри те, що 

у більшості випадків дані посилання на учбову літературу і нормативні докумен-

ти. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

4 Відповіді на поставлені питання викладені методично вірно і в достатньому об'ємі. 

При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 

поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. 

Графічна частина виконана грамотно, але має деякі несуттєві недоліки. Прийняті 

практичні рішення принципових заперечень не викликають, але їх обґрунтування 

недостатньо аргументовані, певною мірою формальні. При виконанні розрахунків 

мають місце деякі неточності. Не наведені графіки або залежності, які пояснюють 

отримані результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

3 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. Відпо-

віді на поставлені питання в принципі правильні, але не повні. Окремі з них не 

мають аргументів. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та 

помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 

Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

2 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 

При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 

наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

1 Відповіді мають поверховий характер. Присутні помилки у відповідях. Ілюстрати-

вний матеріал неповний. Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 
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Рівень 3: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

Відповіді на поставлені питання дані в повному об'ємі. При відповіді на питання 

чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної 

термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Наведені аргументи 

з використанням як основної, так і додаткової літератури. Приведені необхідні роз-

рахунки. Відсутні істотні неточності, грамотно виконана графічна частина. Відзна-

чається уміння використати теоретичні положення для вирішення практичних за-

вдань. Там, де необхідно, дані посилання на галузеві нормативні документи. 

Зроблені висновки за результатами розрахунків. 

9 Відповіді на поставлені питання викладені методично вірно і в повному об'ємі. 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 

задач допущено деякі неточності та помилки. Графічна частина виконана грамот-

но. Прийняті практичні рішення принципових заперечень не викликають, але їх 

обґрунтування недостатньо аргументовані, певною мірою формальні, попри те, що 

у більшості випадків дані посилання на учбову літературу і нормативні докумен-

ти. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

8 Відповіді на поставлені питання викладені методично вірно і в достатньому об'ємі. 

При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 

поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. 

Графічна частина виконана грамотно, але має деякі несуттєві недоліки. Прийняті 

практичні рішення принципових заперечень не викликають, але їх обґрунтування 

недостатньо аргументовані, певною мірою формальні. При виконанні розрахунків 

мають місце деякі неточності. Не наведені графіки або залежності, які пояснюють 

отримані результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

7 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. Відпо-

віді на поставлені питання в принципі правильні, але не повні. Окремі з них не 

мають аргументів. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та 

помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 

Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 

При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 

наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

<5 Відповіді мають поверховий характер. Присутні помилки у відповідях. Ілюстрати-

вний матеріал неповний. Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 

від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   

 


