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ВСТУП 

Бакалавр – освітній ступінь особи, яка на основі повної загальної 

середньої освіти здобула базову вищу освіту, теоретичні знання та практичні 

уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю. /ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту (ст.5) м. Київ, 6 вересня 

2014 року N 1556-18/. 

Підготовка фахівців ступеня бакалавра може здійснюватися на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого 

бакалавра. 

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань 

вступників, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін, які 

передбачені освітньо-професійною програмою та навчальними планами 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого 

бакалавра за спрямуванням «Механічна інженерія» 

Завданням фахового випробування є: 

- оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової 

підготовки молодшого спеціаліста ступеня молодшого бакалавра; 

- виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; 

- визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок при 

розв’язанні практичних ситуацій. 

До участі у фаховому випробуванні допускаються особи, які 

дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, 

Правилами прийому до Криворізького національного університету у 2022 році 

та Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького 

національного університету за ступенем бакалавра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра. 
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

Програма фахового випробування для прийому на навчання з метою 

здобуття ступеня бакалавра орієнтована на цикли навчальних дисциплін за 

переліком програми підготовки молодшого спеціаліста, ступеня молодшого 

бакалавра, передбачених освітньо-професійною програмою за спрямуванням 

Механічна інженерія. 

Фахове випробування охоплює цикли дисциплін професійної та 

практичної підготовки: 

- Механічна інженерія в металургії; 

- Теорія будови металів і сплавів; 

- Теорія і технологія виробництва чавуну; 

- Теорія і технологія виробництва сталі; 

- Теорія і технологія ливарного виробництва 

 

«Механічна інженерія в металургії» - дисципліна, яка вивчає механічні 

характеристики технічних систем та об’єктів, навантаження, що діють на них, 

механічний рух та рівновагу і взаємодію між тілами з метою виявлення їх 

міцності, жорсткості, стійкості в умовах роботи. 

«Теорія будови металів і сплавів» – дисципліна, що вивчає 

характеристику і класифікацію металів та сплавів, їх атомно-кристалічну 

структуру, дефекти, процеси кристалізації, будову і класифікацію та 

властивості сталей і чавунів та кольорових металів.  

«Теорія і технологія виробництва чавуну» є дисципліною, яка пояснює 

сутність доменного процесу з позицій фундаментальних наук – фізики, хімії, 

термодинаміки тощо, і одночасно методикою раціонального проведення 

доменного процесу з метою отримання в промислових умовах високоякісного 

чавуну з мінімальними витратами на його виробництво. 
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«Теорія і технологія виробництва сталі» є комплексною науковою 

дисципліною, що вивчає теоретичні засади одержання сталі за допомогою 

існуючих методів виробництва сталі. 

 «Теорія і технологія ливарного виробництва» – дисципліна, яка вивчає 

технологічний процес виготовлення виливків, що полягає в заповненні 

ливарної форми розплавленим матеріалом (ливарним металом чи сплавом, 

пластмасою, деякими гірськими породами) і подальшій обробці отриманих 

після твердіння виробів. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з 

нормами чинного законодавства, Правилами прийому до Криворізького 

національного університету у 2022 році та Положенням про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету за ступенем 

бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

ступеня молодшого бакалавра у формі тестування за білетами. Для проведення 

фахового випробування створюється фахова атестаційна комісія у складі 2-х осіб. 

Білет фахового випробування містить 24 питання (по 8 питань кожного рівня 

складності). Час тестування – 80 хвилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Дисципліна Теми та питання 

Механічна 

інженерія в 

металургії 

1. Матеріали, що використовують для виготовлення деталей 

машин та механізмів в металургії: сталі, чавуни, їх 

властивості. 

2. Вали та осі: призначення та класифікація валів і осей; 

елементи конструкції, їх характеристика; сили та моменти, 

що діють; швидкість обертання. 

3. Навантаження, що діють при роботі машин та механізмів в 

металургії: статичні, динамічні, ударні, повторно-змінні. 

4 Деформація та її види: пружна, пластична. Визначення, 

абсолютна та відносна деформація, витяжка, обтиснення, 

формули для розрахунку. 

5. Основні критерії працездатності машин та механізмів: 

міцність, жорсткість, зносостійкість, теплостійкість, 

вібростійкість. 

6. Механічні передачі: ланцюгові, фрикційні, пасові зубчасті. 

Призначення, класифікація, основні елементи, кінематичні та 

силові параметри механічних передач, розрахункові 

формули. 

7. Рух в механічних системах: напрямок швидкість; 

розрахункові формули. 

Теорія будови 

металів і 

сплавів 

1. Будова металів: характеристика і класифікація металів; 

атомно-кристалічна структура металів; дефекти будови; 

основи теорії сплавів. 

2. Процеси кристалізації металів і сплавів: характерні ознаки; 

температура, фазові перетворення. 

3. Залізовуглецеві сплави: сталі і чавуни та їх класифікація, 

маркування, леговані сталі, вплив вуглецю і шкідливих 

домішок на властивості сталі. 

4.Кольорові метали і сплави: алюміній і його сплави, мідь та 

її сплави, титан, магній та їх сплави. 

5. Основи термічної обробки. 

Теорія і 

технологія 

виробництва 

чавуну 

1. Сировинні матеріали для виробництва чавуну: 

характеристика залізних і марганцевих руд, флюсів, відходів 

виробництва, паливо доменної плавки. 

2. Підготовка руд до доменної плавки: дроблення, грохотіння 

та класифікація, усереднення, збагачення руд; окускування 

руд: агломерація та виробництво обкотишів. 

3. Доменний процес: загальна схема та сутність доменного 

процесу; конструкція доменної печі; розподіл і рух шихти та 

газів у доменній печі; фізико-хімічні процеси, що 

відбуваються в доменній печі; продукти доменної плавки. 
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Дисципліна Теми та питання 

4. Технологія доменної плавки: задувка доменної печі; 

управління ходом доменної печі; методи інтенсифікації 

доменного процесу. 

Теорія і 

технологія 

виробництва 

сталі 

1. Основи сталеплавильного виробництва: класифікація 

сталеплавильних процесів, сутність кислої та основної 

переробки чавуну; сировинні матеріали сталеплавильних 

процесів; основні реакції сталеплавильних процесів; гази, 

неметалеві включення, легатура; розкислення сталі. 

2. Виробництво сталі у конверторах: сутність киснево-

конверторного процесу з поверховим дуттям; улаштування 

кисневого конвертора; особливості киснево-конверторного 

процесу; різновид киснево-конверторного процесу; 

переробка високофосфористих чавунів, донне дуття, 

комбіноване дуття; сортамент і якість сталей. 

3. Виробництво сталі в електропечах: класифікація 

електропечей, іх улаштування, шихтові матеріали; 

особливості технології виплавки сталі в основній дуговій 

печі, періоди процесу, розкислення сталі; виплавка сталі в 

індукційній печі; вакуумні печі. 

4. Розливка сталі: позапічна обробка сталі; способи розливу 

сталі, обладнання розливного відділення; технологія розливу 

сталі; будова зливків спокійної, киплячої і напівспокійної 

сталі; дефекти зливків; безперервна розливка сталі. 

Теорія і 

технологія 

ливарне 

виробництв 

1. Заливання форм: температурний режим заливання форм 

різними ливарними сплавами; типи ливарних сплавів, марки 

сплавів.  

2. Ливарні властивості сплавів, їх номенклатура. Процеси, 

які відбуваються при плавці та литті. Загальні 

закономірності взаємодії металевих розплавів з формою. 

Неметалеві включення у сплавах. Дефекти, які виникають у 

виливках при взаємодії з ливарною формою. 

3. Процеси усадки сталі. Об’ємні зміни сплавів у рідкому 

стані в інтервалі кристалізації та у твердому стані. Заходи, 

які забезпечують виготовлення щільних виливків. 

Технологічні фактори, які визначають величину ливарної 

усадки у реальних виливках.  

4. Формувальна суміш. Виготовлення піщано-глинистої 

форми. Регенерація формувальних і стрижневих сумішей 

5. Охолодження металу у формі. Прискорення охолодження 

металу у формі. 

6. Ливарні властивості чавуну: рідкоплиність чавуну; усадка 

чавуну; криві усадки чавуну у рідкому стані, при твердінні 

та у твердому стані; утворення усадочних раковин.  

7. Напруження та короблення у чавунних виливках: причини 
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Дисципліна Теми та питання 

виникнення; способи усунення. 

7. Ливарні сталі, їх значення у розвитку металургійної галузі. 
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8.  Затвердевание металлического расплава при внешних воздействиях / 

А.Н. Смирнов, В.Л. Пилюшенко, С.В. Момот, В.Н. Амитан. – Д.: ВИК, 2002. – 

169 с. 

9. Теорія будови рідкого, аморфного і кристалічного стану (об’єм 

поверхні та поверхня в об’ємі). – Монографія. // М.М. Бережний, 

З.З. Пастушенко, В.П. Соколова, В.А. Чубенко. – Кривий Ріг: «Мінерал», 2007. 

– 291 с. 

10. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: Посібник./ 

Пахолюк А.П., Пахолюк А.А. – Львів: Світ, 2005. – 172 с. 

11. Термічна обробка металів [Текст] : [Навч. посіб.] / А.В. Мохорт, 

М.Г. Чумак — К.: Либідь, 2002. — 512 c.  

12. Матеріалознавство [Текст] : підручник /[Дяченко С.С., 

Дощечкіна І.В., Мовлян А.О., Плешаков Е.І.]; ред. С.С. Дяченко; Харківський 

нац. автомобільно-дорожній ун-т. — Х.: ХНАДУ, 2007. — 440 с.  

13. Технологія процесів обробки металів тиском: навчальний посібник / 

Чубенко В.А., Хіноцька А.А. – Кривий Ріг: Видавець Чернявський Д.О., 2020. – 

298 с. 

14. Металлургия чугуна / Под редакцией Ю.С. Юсфина. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2004. – 774 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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