
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТ 

 

 

Вступ ………………………………………………………………… 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на співбесіду 

....................... 

2. Порядок проведення співбесіди 

………………............................ 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на 

співбесіду 

………………………………………………………… 

4. Рекомендована література для підготовки до співбесіди 

…….. 

4 

4 

4 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ВСТУП 

 

Згідно з Правилами прийому до Криворізького національного 

університету у 2021 році та Положенням про організацію прийому на навчання 

до Криворізького національного університету для здобуття ступеня «магістр» 

за спеціальністю 184 «Гірництво» («Збагачення корисних копалин») можуть 

вступити особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра та освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки), 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 184 «Гірництво» («Збагачення корисних 

копалин»). 

Завдання співбесіди – оцінювання теоретичної підготовки вступників 

із загальних дисциплін, що є фундаментальними базовими для спеціальності 

184 «Гірництво» («Збагачення корисних копалин»); 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 184 «Гірництво» («Збагачення корисних копалин») базується на 

такій загальній дисципліні: 

1.1. Основи збагачення корисних копалин. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Для проведення співбесіди за ступенем «магістр» за спеціальністю 184 

«Гірництво» («Збагачення корисних копалин») створюється фахова 

атестаційна комісія, до складу якої повинно входити не менше, ніж дві особи. 

Співбесіда проводиться в усній формі з обов’язковим заповненням 

протоколу співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується вступником 

та членами відповідної комісії. 

Результат співбесіди зі вступниками оцінюються як «зараховано» або 

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

 

 

 

 



3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

Дисципліна Теми та питання 
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«Основи збагачення 

корисних копалин» 

1. Поняття про корисні копалини; класифікація 

корисних копалин і продуктів збагачення; 

технологічні показники збагачення; 

класифікація процесів збагачення; схеми 

переробки корисних копалин. 

2. Підготовчі процеси збагачення; роль 

підготовчих процесів при переробці корисних 

копалин; основні поняття процесу грохочення; 

види процесу; галузь використання; 

класифікація грохотів; класифікація корисних 

копалин за їх фізико-механічними 

властивостями; призначення операцій 

дроблення та подрібнення корисних копалин; 

галузь використання; класифікація і принцип 

дії млинів та дробарок. 

3. Гравітаційні методи збагачення; їх 

класифікація; галузь застосування; властивості 

мінеральних зерен та середовища, які 

використовуються для збагачення 

гравітаційним методом: густина, крупність і 

форма зерен мінералів; обладнання, що 

використовується при гравітаційних методах. 

4.  Магнітне та електричне збагачення. 

Визначення і загальна характеристика. 

Теоретичні основи. Обладнання. Допоміжні 

апарати при магнітному збагаченні. Схеми 

магнітної сепарації. Фактори, що впливають на 

процес магнітної сепарації. 

5. Флотаційні методи збагачення. Сутність 

процесу флотації і галузі використання. Фізико-

хімічні основи флотації. Флотаційні реагенти. 

Класифікація мінералів за флотованістю. 

Флотаційні машини. Допоміжне флотаційне 

обладнання. Схеми флотації. Фактори, що 

впливають на процес флотації. 

6. Спеціальні методи збагачення. Визначення і 

загальна характеристика. Радіометрична 

сепарація. Збагачення за тертям і формою 

зерен. Адґезійне збагачення корисних копалин. 

Вибіркове дроблення і декрепітація. 

Селективна аґреґація гідрофобних корисних 
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копалин. Перспективні спеціальні процеси 

збагачення. 

7. Зневоднення. Загальні відомості про процес 

зневоднення. Дренування. Центрифугування. 

Згущення. Фільтрування. Сушка. 
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