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1. Охарактеризуйте вплив гірництва й мінеральних ресурсів на історичні
процеси, технічний прогрес, освіту та науку.
2. Розкрийте основні етапи історії гірництва та розвитку гірничих
технологій.
3. Охарактеризуйте розвиток гірничої справи в Україні.
4. Дайте

класифікацію

та

розкрийте

властивості

гірських

порід.

Охарактеризуйте категорії запасів корисних копалин.
5. Дайте характеристику розкривних гірничих виробок, їх функцій та
параметрів.
6. Охарактеризуйте капітальні й підготовчі виробки вугільної шахти.
7. Розкрийте поняття «система розкриття» та «система підготовки»
шахтного поля.
8. Охарактеризуйте технологію комбайнового способу спорудження
горизонтальних гірничих виробок.
9. Розкрийте

технологію

буро-підривного

способу

спорудження

горизонтальних гірничих виробок.
10. Охарактеризуйте технологію спорудження вертикальних стовбурів.
11. Розкрийте класифікацію й типи кріплення гірничих виробок.
12. Охарактеризуйте сталеве рамне кріплення: конструктивні елементи,
взаємодію з породним масивом, способи монтажу.
13.

Охарактеризуйте

анкерне

кріплення:

конструктивні

елементи,

взаємодію з породним масивом, способи монтажу.
14.

Охарактеризуйте

залізобетонне

та

набризк-бетонне

кріплення:

конструктивні елементи, взаємодію з породним масивом, способи
монтажу.
15.

Охарактеризуйте

підземний

транспорт,

підйом,

водовідлив,

вентиляцію.
16. Опишіть поверхневий комплекс гірничого підприємства: наземні
споруди, їх конструктивні особливості, функції та технологічні
процеси на поверхні.

17. Розкрийте технологічні етапи збагачення корисних копалин. Назвіть
відділення (корпуси) збагачувальної фабрики.
18. Розкрийте сутність відкритих гірничих робіт і види відкритих
розробок у відповідності до типів родовищ. Покажіть переваги й
недоліки в порівнянні з підземною розробкою родовищ.
19. Охарактеризуйте кар’єр, його елементи та гірничі виробки.
20. Охарактеризуйте техніку та технології відкритих гірничих робіт. Як
ведеться рекультивація порушених теренів?
21. Розкрийте технології розробки нафтових і газових родовищ.
22.

Підземна

газифікація

вугілля

(ПГВ):

сутність,

узагальнена

технологічна схема, переваги та недоліки технології ПГВ.
23. Розкрийте спосіб утилізації теплової енергії підземного газогенератора
ПГВ тепловідвідними свердловинами.
24. Охарактеризуйте технологічні етапи видобутку сланцьового газу.
25.

Охарактеризуйте

перспективи

й

способи

розробки

морських

газогідратів.
26. Розкрийте сутність і загальні технологічні принципи свердловинної
фізико-хімічної геотехнології розробки корисних копалин (розчинення,
вилуговування, виплавка, газифікація та ін.)
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