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ВСТУП 

 

Програма фахового випробування на здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 136 «Металургія» (ОПП «Ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів і сплавів») базується на системі підготовки бакалавра 

спеціальності 136 «Металургія». 

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань 

вступників, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін, які 

передбачені освітньо-професійною програмою та навчальними планами 

ступеня «бакалавр». 

Завданням фахового випробування є: 

- оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової 

підготовки 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 на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

136 «Металургія» (ОПП «Ливарне виробництво чорних та кольорових 

металів і сплавів»). 
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма фахового випробування для прийому на навчання з метою 

здобуття ступеня магістра орієнтована на цикли нормативних навчальних 

дисциплін та вибіркових навчальних дисциплін за переліком програми 

підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою 

спеціальності 136 «Металургія». Фахове випробування охоплює цикли 

дисциплін загально-професійної підготовки та професійно-орієнтованих 

дисциплін: 

 «Теоретичні основи ливарного виробництва» 

 «Теорія і технологія виробництва ливарних форм і оснащення» 

 «Теорія і технологія виробництва виливків із чавуну»  

 «Теорія і технологія виробництва виливків із сталі» 

 «Проектування ливарних цехів» 

 

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 магістра у формі тестування за білетами.  

Для проведення фахового випробування створюється фахова атестаційна 

комісія у складі 3-х осіб. Білет фахового випробування містить 45 питань (по 

15 питань кожного рівня складності). Час тестування – 2 академічні години 

(80 хвилин). 

 



6 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Дисципліна Теми та питання 

«Теоретичні 

основи ливарного 

виробництва» 

1. Модельний комплект, його призначення і склад. 

Вимоги, які пред'являються до модельного комплекту. 

Класифікація модельних комплектів. Характеристика 

деревини як, матеріалу для виготовлення модельних 

комплектів.  

2. Устаткування та інструмент для обробки деревини. 

Способи виготовлення заготовок. Обробка зібраних 

заготовок. Обробка, фарбування, маркування моделей.  

3.Класифікація моделей у залежності від їх конструкції, 

міцності та точності виготовлення. Металеві модельні 

комплекти, межа їх використання. Виготовлення 

металевих модельних комплектів. Основні принципи 

конструювання.  

4. Конструкція модельних комплектів для 

швидкозмінного модельного оснащення формувальних 

машин в умовах дрібносерійного та індивідуального 

виробництва виливків. 

5. Гіпсові, цементні, залізобетонні моделі. 

Переваги і перспективи використання пластмасових 

моделей. Конструювання і способи виготовлення 

моделей. Техніко-економічні показники роботи 

модельних комплектів з різних матеріалів. 

6. Вимоги, що ставляться до ливарних форм. 

Класифікація сучасник методів формування. Основні 

операції ручного формування.  

7. Формування у парних опоках по моделях. 

Формування по рознімній моделі, з прямолінійним 

розніманням. Формування з підрізкою. Формування з 

фальшопокою. Формування по моделі з 

відокремлюваними частинами. Формування з 

перекидним болваном. Формування у трьох опоках (з 

двома поверхнями рознімання). 

8. Формування з вертикальним шпинделем. Техніко-

економічні показники використання шаблонів і 

комбінованих методів. 

9. Машинне формування. Способи ущільнення 

формувальної суміші. Ущільнення пресуванням. 

Ущільнення на машинах з верхнім і нижнім 

пресуванням. Безопочне формування. Піскодувно-

пресовий спосіб ущільнення. Імпульсне формування. 

10. Виготовлення стрижнів. Способи ущільнення 
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Дисципліна Теми та питання 

стрижнів. Армування і вентиляція стрижнів. 

Виготовлення стрижнів у ящиках і за шаблоном. 

Спеціальні способи виготовлення стрижнів.  

11. Заливання форм. Температурний режим заливання 

форм різними ливарними сплавами. Типи ливарних 

ковшів. Контроль температури заливання. Явища, які 

відбуваються у формі при заливанні металу. 

12. Охолодження металу у формі. Прискорення 

охолодження металу у формі. Способи вибивання форм. 

Способи вибивання стрижнів з виливків. 

Електрогідравлічне вибивання. 

13. Холодильники внутрішні та зовнішні. Вибір місць 

розташування у виливку. Методи розрахунку 

холодильників. Ливникові системи і вимоги до них. 

Типи ливникових, систем, їх переваги та недоліки. 

Вибір місця підведення металу до форми. Методи 

розрахунку ливникових систем.  

«Теорія і 

технологія 

виробництва 

ливарних форм і 

оснащення» 

1. Класифікація формувальних матеріалів. Формувальні 

піски. Класифікація глин. В’яжучи властивості глин. 

Активація глин.  

2. Формувальні та вогнетривкі глини, їх основні в’яжучи 

властивості. 

3. Зв’язуючи матеріали та композиції. Класифікаційні 

ознаки зв’язуючих, їх класифікація.. 

4. Основи утворення формувальних і стрижньових 

сумішей. Підготовка формувальних матеріалів, 

приготування сумішей. Контроль якості формувальних 

сумішей. 

5. Типові формувальні і стрижневі піщано-глинясті 

суміші для виливків з чавуну, сталі та кольорових 

металів. Фізико-механічні властивості цих сумішей.  

6. Основи утворення сумішей типа РСС, ПСС, ХТС. 

Прогресивні формувальні та стрижньові суміші. 

7. Регенерація формувальних і стрижневих сумішей. 

Вплив технологічних процесів із використанням 

формувальних матеріалів і сумішей на навколишнє 

середовище. 

«Теорія і 

технологія 

виробництва 

виливків із 

чавуну» 

1. Кристалізація чавуну та склад фаз. Стабільний та 

метастабільний стан чавуну.  

2. Вторинна кристалізація чавуну, процеси які 

відбуваються при вторинній кристалізації чавуну. 

Структурні складові при евтектоідному перетворенні за 

стабільною чи метастабільною системами.  
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Дисципліна Теми та питання 

3. Графітизація чавуну. Принципові схеми графитізації 

чавуну через рідкий та твердий розчин. Вплив різних 

технологічних факторів на графітизацію чавуну та 

форму графіту, вплив термообробки на структуру та 

властивості чавуну. 

4. Ливарні властивості чавуну. Рідкотекучість чавуну. 

Усадка чавуну. Криві усадки чавуну у рідкому стані, 

при твердінні та у твердому стані. Утворення усадочних 

раковин. Напруження та короблення у чавунних 

виливках.  

5. Механічні та спеціальні властивості чавуну у 

виливках. Методи визначення механічних властивостей 

чавуну. Підвищення механічних властивостей чавуну 

шляхом модифікування.  

6. Одержання виливків з сірого чавуну. Методи 

одержання виливків з високоякісного сірого чавуну. 

Виливки з легованого сірого чавуну. Корозійностійкі, 

жаростійкі та зносостійкі чавуни, особливості їх 

хімічного складу, структури, ливарних та механічних 

властивостей.  

7. Виливки з відбіленого чавуну. Особливості 

вироблення виливків з відбіленого чавуну.  

8. Виливки з ковкого чавуну. Склад та властивості 

ковкого чавуну, його марки. Графітизація та 

структуроутворення у ковкому чавуні.  

9. Виливки з високоміцного чавуну з кулястим графітом, 

галузь застосування. Склад, структура та механічні 

властивості високоміцного чавуну.  

10. Металургійні та технологічні особливості 

вироблення виливків із чавуну з кулястим графітом. 

Термічна обробка виливків із чавуну з кулястим 

графітом. 

«Теорія і 

технологія 

виробництва 

виливків із сталі» 

1. Ливарні сталі, їх значення у розвитку галузі. Техніко-

економічне обґрунтування їх використання. 

2. Легуючі елементи, постійні та випадкові домішки.. 

Процеси кристалізації сталі у ливарних формах. 

Швидкість кристалізації і структура сплавів. Вплив 

хімічного складу термічної обробки, режиму 

охолодження та інших технологічних факторів на 

формування структури виливків зі сталі.  

3. Гази у сталі. Вплив кисню, азоту та водню на 

структуру і властивості сплаву. Неметалеві включення у 

залізовуглецевих сплавах. Класифікація включень та їх 
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Дисципліна Теми та питання 

вплив на властивості сталі.  

4. Модифікування. Типи модифікаторів. Механізм 

модифікації І та ІІ роду. Вплив модифікаторів на 

природу включень, структури та властивості сталевого 

литва.  

5. Ливарні властивості сталі. Діаграма залізо-вуглець та 

ливарні властивості сталі.  

6. 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.  

7. Механічне та термічне гальмування усадки. 

Внутрішнє напруження у виливках, короблення, 

утворення гарячих та холодних тріщин. Вплив 

технологічних факторів на тріщиностійкість виливків. 

Вплив гальмування усадки на деформаційну пористість 

та механічні властивості сталі. 

8. Виробництво виливок зі сталі. Виливки з 

конструкційної нелегованої, економно-легованої, 

високолегованої сталі. Механічні властивості та 

холодостійкість виливків. Особливості конструювання 

виливок та технології форми для різних груп марок 

сталі.  

9. Вплив шкідливих домішок та кольорових металів на 

властивості литої сталі. Лужноземельні та рідкоземельні 

метали та їх лігатури.  

10. Розливка сталі. Температурний режим розливки (піч, 

ківш, форма). Поверхня виливка. Тріщини, пригар, 

недоливи та ін. дефекти та боротьба з ними. 

Особливості плавки та розливки конструкційної 

нелегованої сталі. 

11. Позапічні методи обробки сталі. Одержання 

напівпродукту у плавильних агрегатах.  

12. Десульфурація та розкислення. Обробка білими 

електропічними шлаками. Обробка твердими сумішами 

десульфураторів. Обробка нейтральними газами. 

Обробка порошками і гранулами модифікаторів у 

струмені нейтрального газу. Ковшова вакуумна 

металургія. Комбінації вакуумної та інжекційної 

обробки.  

13. Суспензійне лиття сплавів. Екзогенна та ендогенна 

суспензійна розливка. Процеси структуроутворення 
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Дисципліна Теми та питання 

виливок зі сталі при суспензійній розливці. 

«Проєктування 

ливарних цехів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Механізація технологічних процесів ливарного 

виробництва. Призначення технологічного обладнання 

ливарних цехів, його класифікація. 

2. Призначення і класифікація пресових машин, їх 

основні вузли та механізми. Пневматичний пресовий 

механізм, пресовий механізм з гідравлічним та 

пневмогідравлічним мультиплікаторами тиску, 

важільний пресовий механізм. Порівняльний аналіз 

техніко-економічної ефективності пресових механізмів 

залежно від умов їх застосування.  

3. Розрахунок пресових механізмів. Застосування і 

конструкція пристроїв для підвищення рівномірності 

ущільнення форм пресуванням. Їх розрахунок. Траверси 

пресових машин, їх різновиди, галузі застосування. 

4. Вибивне устаткування. Призначення і класифікація 

вибивного устаткування. Вибивні решітки, їх різновиди, 

конструкція, робота, технологічні можливості, 

розрахунок. Вибивні барабани і жолоби. 

5. Промивні преси та імпульсні вибивальні установки, їх 

конструкція, принцип роботи, переваги. Шляхи 

зменшення шкідливих викидів і забруднення повітря під 

час вибивання форм. 

6. Кокільні машини, їх основні вузли і принцип дії. 

Машини для лиття під тиском, типи, конструкція, 

робота. Машини для відцентрового лиття, принцип дії, 

галузь застосування.  

7. Машини для виготовлення оболонкових форм. 

Комплекс устаткування для лиття за випалювальними 

моделями, його склад, призначення і принцип дії 

складових пристроїв і машин. 

8. Конструкція та механізми плавильних агрегатів і 

сушил для форм і стрижнів. Ливарні ковші. 

9. Конструкція ваграночного комплексу, його основні 

вузли і механізми. Вентилятори для вагранок, їх типи, 

устрій, переваги та недоліки. Завантажувальні 

механізми для вагранок: кран, цебровий підйомник, 

скіповий підйомник, мульдові крани. їх конструкція і 

робота.  

10. Механізми індукційних тигельних та канальних 

печей. Механізми електродугових печей. Сушила для 

форм і стрижнів: камерні та конвеєрні.   
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