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ВСТУП 

 

Згідно з Правилами прийому до Криворізького національного 

університету та Положенням про організацію прийому на навчання до 

Криворізького національного університету» для здобуття ступеня «магістр» 

за спеціальністю 136 «Металургія» (ОПП «Металургія чорних металів», 

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») можуть 

вступити особи, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста та ступінь магістра за іншою спеціальністю (освітньо-

професійною програмою), за умови успішного проходження додаткового 

вступного випробування у формі співбесіди. 

Мета проведення співбесіди – з’ясування рівня знань та вмінь, 

необхідних вступникам для опанування ними навчальної програми ступеня 

«магістр» за спеціальністю 136 «Металургія» (ОПП «Металургія чорних 

металів», «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» ). 

Завдання співбесіди – оцінювання теоретичної підготовки вступників 

із загальних дисциплін, що є фундаментальними базовими для спеціальності 

136 «Металургія» (ОПП «Металургія чорних металів», «Ливарне 

виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»); виявлення рівня їх 

аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну інформацію; 

виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок. 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

Програма співбесіди для прийому на навчання за ступенем «магістр» за 

спеціальністю 136 «Металургія» (ОПП «Металургія чорних металів», 

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») базується на 

таких загальних дисциплінах: 

1.1. Хімія. 

1.2. Фізика. 

1.3. Основи металургії. 

1.4. Механічна інженерія в металургії. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

Для проведення співбесіди за ступенем «магістр» за спеціальністю 

136 «Металургія» створюється комісія, до складу якої повинно входити не 

менше ніж дві особи. 

Співбесіда проводиться в усній формі з обовязковим заповненням 

протоколу співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії. 

Результати співбесіди зі вступниками оцінюються як «зараховано» або 

«не зараховано» і оголошується вступникові в день її проведення. 

 

 



5 

 

 

 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

Дисципліна Теми та питання 
 

1 2 

«Хімія» 1. Атомно-молекулярна теорія: закон 

збереження маси; проста речовина та хімічний 

елемент; атомні та молекулярні маси; 

парціальний тиск газу; найважливіші класи 

неорганічних речовин. 

2. Будова атома: ядерна модель атома; будова 

електронної оболонки атома; багатоелектронні 

атоми; розміри атомів і іонів; будова атомних 

ядр. 

3. Хімічний зв'язок і будова молекул: теорія 

хімічної будови; ковалентний зв'язок; 

неполярний і полярний ковалентний зв'язок; 

іонний зв'язок; водневий зв'язок. 

4. Будова твердого тіла і рідини: 

міжмолекулярна взаємодія; кристалічний стан 

речовини; внутрішня будова кристалів; реальні 

кристали; аморфний стан речовини; рідини. 

5. Основні закономірності перебігу хімічних 

реакцій: перетворення енергії при хімічних 

реакціях; швидкість хімічної реакції; швидкість 

реакції в гетерогенних системах; необоротні і 

оборотні реакції; хімічна рівновага. 

6. Окислювально-відновні реакції: окисленість 

елементів; окисно-відновні реакції; 

найважливіші окислювачі та відновники; 

електродні потенціали; ряд напруги металів; 

електроліз; закони електролізу. 

«Фізика» 1. Будова речовини: фізичне тіло і речовина; 

маса тіла; будова речовини; атоми і молекули; 

будова атома; рух і взаємодія атомів і молекул; 

залежність швидкості руху атомів і молекул від 

температури тіла; дифузія; агрегатні стани 

речовини; фізичні властивості тіл у різних 

агрегатних станах; густина речовини; 

кристалічні та аморфні тіла; залежність лінійних 

розмірів твердих тіл від температури. 



6 

 

1 2 

2. Взаємодія тіл: взаємодія тіл; результат 

взаємодії – деформація і зміна швидкості; сила; 

рівновага сил; умова рівноваги важеля; блок; 

прості механізми; деформація тіла; земне 

тяжіння; сила тяжіння; вага тіла; тертя; сила 

тертя; коефіцієнт тертя ковзання; тиск і сила 

тиску; тиск рідин і газів; сполучені посудини; 

насоси; атмосферний тиск; виштовхувальна 

сила; закон Архімеда; умови плавання тіл. 

3. Робота і енергія: механічна робота; 

потужність; кінетична і потенціальна енергії; 

перетворення одного виду механічної енергії в 

інший; закон збереження механічної енергії; 

машини і механізми; прості механізми; 

коефіцієнт корисної дії механізмів. 

4. Теплові явища: тепловий стан тіл; 

температура тіла; внутрішня енергія та способи 

її зміни; теплообмін; види теплопередачі; 

кількість теплоти; питома теплоємність 

речовини; тепловий баланс; теплота згоряння 

палива; коефіцієнт корисної дії нагрівника; 

плавлення і кристалізація твердих тіл; 

температура плавлення; питома теплота 

плавлення; випаровування і конденсація рідин; 

вода в різних агрегатних станах; температура 

кипіння; питома теплота пароутворення; 

перетворення енергії в механічних і теплових 

процесах; принцип дії теплових машин; теплові 

двигуни. 

5. Атомне ядро: атом і атомне ядро; ядерна 

модель атома. 

6. Властивості газів, рідин, твердих тіл: основні 

положення молекулярно-кінетичної теорії 

будови речовини; маса та розміри атомів і 

молекул; кількість речовини; молярна маса; 

властивості газів; модель ідеального газу; газові 

закони; тиск газу; ізопроцеси; пароутворення й 

конденсація; насичена й ненасичена пара; 

кипіння; вологість повітря; точка роси; 

властивості рідин; поверхневий натяг рідини; 

змочування; капілярні явища; будова та 

властивості твердих тіл; кристалічні й аморфні 

тіла; анізотропія кристалів; рідкі кристали та 

їхні властивості. 
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7. Основи термодинаміки: теплові явища; 

статистичний і термодинамічний підходи до 

пояснення теплових явищ; термодинамічна 

рівновага; температура; внутрішня енергія тіл; 

способи зміни внутрішньої енергії тіла; робота й 

кількість теплоти; робота термодинамічного 

процесу; теплоємність; адіабатний процес; 

теплові машини; принцип дії теплових двигунів; 

необоротність теплових процесів. 

«Основи металургії» 1. Загальні властивості металів. Сплави: фізичні 

та хімічні властивості металів; електронна 

будова металів; кристалічна будова металів; 

добування металів з руд; отримання металів 

високої чистоти; сплави; діаграми стану 

металевих систем; корозія металів. 

2. Залізо: находження в природі; значення заліза 

та його сплавів в техніці; розвиток 

металургійного виробництва в Україні; фізичні 

властивості заліза; діаграма стану системи 

залізо-вуглець; виробництво чавуну та сталі; 

термічна обробка сталі; сплави заліза; хімічні 

властивості заліза; сполуки заліза. 

3. Підготовка руд до доменної плавки: 

дроблення, грохотіння та класифікація, 

усереднення, збагачення руд; окускування руд: 

агломерація та виробництво окатишів. 

4. Доменний процес: загальна схема та сутність 

доменного процесу; розподіл і рух шихти та 

газів у доменній печі; фізико-хімічні процеси, 

що відбуваються в доменній печі; продукти 

доменної плавки. 

5. Сталь як конструкційний матеріал: роль сталі 

в машинобудуванні; способи виробництва сталі; 

фізико-хімічні основи виробництва сталі; 

класифікація сталі за якістю, вмістом вуглецю, 

ступеню легування і призначенням; хімічний 

склад і призначення основних груп сталі і 

сплавів. 

6. Прокатне виробництво: кінематика та 

динаміка прокатування; теорія обробки металів 

тиском, нагрів металу перед прокаткою; 

технології прокатного виробництва 

7. Ливарне виробництво: загальні відомості про 

ливарне виробництво, класифікація способів 
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лиття; технологія одержання відливок, елементи 

ливникової системи та ливарної форми; 

властивості шихтових матеріалів. 

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. 
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