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ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування на здобуття ступеня 

«магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» («Збагачення корисних 

копалин») базується на системі циклу дисциплін професійної підготовки 

бакалаврів спеціальності 184 «Гірництво». 

Метою фахового вступного випробування є комплексна перевірка 

знань вступників, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін за 

переліком програми підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-

професійною програмою за спеціальністю 184 «Гірництво» («Збагачення 

корисних копалин»). 

Завданням фахового вступного 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 вступному 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 «магістр» за спеціальністю 

184 «Гірництво» («Збагачення корисних копалин») . 

 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання з 

метою здобуття ступеня магістр з гірництва орієнтована на цикли 

нормативних навчальних дисциплін та вибіркових навчальних дисциплін за 

переліком програми підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-

професійною програмою за спеціальністю 184 «Гірництво» («Збагачення 

корисних копалин»). Фахове вступне випробування охоплює цикли 

дисциплін загально-професійної підготовки та професійно-орієнтованих 

дисциплін: 

 

1.1. «Технологія підготовки корисних копалин до збагачення». 

1.2. «Підготовчі процеси збагачення корисних копалин». 

1.3. «Магнітні методи збагачення корисних копалин». 

1.4.  «Спеціальні методи збагачення корисних копалин». 

1.5. «Зневоднення та пиловловлювання в технологіях збагачення 

корисних копалин». 

 



 «Технологія підготовки корисних копалин до збагачення», «Підготовчі 

процеси збагачення корисних копалин», «Магнітні методи збагачення 

корисних копалин», «Спеціальні методи збагачення корисних копалин», 

«Зневоднення та пиловловлювання в технологіях збагачення корисних 

копалин» є технічними науками, які пояснюють сутність процесів збагачення 

корисних копалин з позиції фундаментальних наук – математики, фізики, 

хімії, гідродинаміки тощо, а також науками й одночасно методиками 

отримання в промислових умовах основних видів продукції переробки 

корисних копалин – концентратів з різними властивостями та якості. Ці 

дисципліни крім цього розкривають будову, принципи дії, характеристики та 

правила технічної експлуатації основного технологічного обладнання фабрик 

збагачення корисних копалин. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі у 

відповідності з нормами чинного законодавства, Правилами прийому 

Криворізького національного університету та Положенням про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету  за 

ступенем «магістр» у формі тестування за білетами. Для проведення фахового 

вступного випробування створюється фахова атестаційна комісія. Білет 

фахового випробування містить 45 питань (по 15 питань кожного рівня 

складності). Час тестування - 2 астрономічні години (120 хвилин). 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 
Дисципліна Теми та питання 

«Технології 

підготовки корисних 

копалин до 

збагачення» 

1. Класифікація грохотів: Робочі поверхні грохотів. Барабанні, 

колосникові грохоти. Вібраційні, граційні та інші грохоти, їх 

конструкція і особливості роботи: Конструкція грохотів. Робота, 

призначення, їх достоїнства і недоліки. Сфери використання. 

2. Класифікація дробарок: Класи дробарок за їх робочим 

простором і типом сили подрібнення. Детальна класифікація 

кожного класу за різними признаками. Щокові, конусні, валкові 

дробарки та дробарки ударної дії: конструкції дробарок, принцип 

дії, призначення, достоїнства і недоліки. Маркування дробарок. 

Технічні характеристики дробарок. Порядок запуску і зупинки 

дробарок. Способи захисту дробарок від аварій. Нові конструкції 

дробарок. 

3.  Класифікація і принцип дії млинів: Загальна класифікація 

млинів. Класифікація барабанних млинів. Особливості млинів 

різних типів і їх призначення. Режим роботи млинів. Потужність 

млинів при різних режимах. Будова барабанних млинів різних 

типів: Основні елементи конструкції барабанного млина. 

Маркування барабанних млинів різних типів. Футерівка 



барабанних млинів. Живильники млинів різного призначення. 

«Підготовчі процеси 

збагачення корисних 

копалин» 

1. Основні поняття грохочення: Види процесу. Продукти. Шкала 

грохочення і модуль шкали грохочення. Стандарти сит. 

Гранулометричний склад матеріалу і його характеристики: 

Методи оцінки гранулометричного складу сировини, їх сутність, 

межи використання. Методи побудови характеристики крупності. 

Властивості сумарних характеристик, використання їх при 

розрахунках складу корисних копалин по класам. Рівняння 

характеристики крупності Годена та Розіна-Раммлера 

2. Технологія грохочення: Фракційна і загальна ефективність 

грохочення. Вивід рівнянь “фракційної ефективності” і 

ефективності за Олевським В.А.” Приклад використання рівнянь. 

Вплив різних факторів на грохочення. Принципи грохочення. 

Типи робочих поверхонь, межи використання. “Живе” січення. 

Нові поверхні грохотів. Умови рухання кусків по поверхні 

3. Дроблення та подрібнення: Способи дроблення. Ступінь 

дроблення. Механізми руйнування корисних копалин:. Основні 

засоби руйнування гірських порід, їх область використання. 

Призначення операцій, реалізація принципу Чечотту. Ступінь 

дроблення, засоби її визначення. Межи крупного, середнього і 

дрібного дроблення. Схеми дроблення. Теорія дроблення. 

Формулювання і рівняння трьох основних законів (Риттингера, 

Кирпичова-Кикка, Бонда), межі їх використання. Загальне 

рівняння Ребиндера 

4. :Механічні властивості корисних копалин: Основні 

характеристики фізико-механічних властивостей корисних 

копалин, класифікація корисних копалин за їх фізико-

механічними властивостями. Границі міцності, модуль пружності, 

“дробимість”, “міцність”, “абразивність». 

5. Механіка середовища у млині: Основні параметри механічного 

режиму роботи барабанних млинів – коефіцієнт заповнення 

об’єму млинів тілами, що мелють, відносна частота руху 

барабану. “Точка відриву”, “кут відриву”. П’ять режимів руху тіл, 

що мелють (каскадний, водоспадний, змішаний, надкритичний, 

махового колеса), їх особливості і використання у млинах 

різноманітного призначення. Рівняння кулі, що летить у 

водоспадному режимі. Оптимальні умови роботи млина у 

водоспадному режимі. Корисна потужність, яка споживається 

млином. Кінетика подрібнення. Циркуляційне навантаження в 

схемах подрібнення. Продуктивність барабанних млинів. 

«Магнітні методи 

збагачення корисних 

копалин» 

1. Магнетизм і природа його прояву: парамагнетизм, 

діамагнетизм, феромагнетизм, домени, антиферомагнетизм. 

Магнітне поле і його основні характеристики: напруженість, 

магнітна індукція, магніторушійна сила. Взаємозв’язок між 

характеристиками. Розмірність і позначення. 

2. Магнітний момент, намагніченість, магнітна сприйнятливість, 

магнітна проникність,  градієнт напруженості, магнітна сила 

Позначення і розмірність. 

3. Класифікація магнітних сепараторів. Позначення сепараторів.  

4. Сепаратори для сухого збагачення мінеральної сировини 

магнітним методом: барабанний сепаратор з постійною 

магнітною системою; шківні і валкові магнітні сепаратори. 



Особливості конструкції, основні характеристики і досвід 

використання на збагачувальних фабриках. 

5. Сепаратори для мокрого збагачення мінеральної сировини 

магнітним методом: барабанний сепаратор з постійною 

магнітною системою (потоковий, протипотоковий, 

полупротипотоковий), валкові та роторні магнітні сепаратори з 

пластинчастими матрицями (на принципі Джонса). 

6. Допоміжні магнітні пристрої на збагачувальних фабриках для 

відділення заліза від подрібненої руди, відновлення феросиліція).  

Особливості конструкції, основні характеристики і досвід 

використання на збагачувальних фабриках. 

«Спеціальні методи 

збагачення корисних 

копалин» 

1. Класифікація спеціальних методів збагачення та їх 

характеристика. 

2. Загальні відомості про сортування корисних копалин: 

класифікація засобів сортування; фізичні основи процесів; оцінка 

ефективності процесів сортування; технологія процесів 

сортування корисних копалин; види сортування; розрахунки 

продуктивності роботи установок сортування; апарати для 

погрудкового і плоскогрудкового сортування; практика 

погрудкового сортування корисних копалин; техніко-економічні 

показники сортування та техніка безпеки при роботі з 

устаткуванням для сортування. 

3. Збагачення з використанням відмінностей компонентів, що 

розділяються, у формі, коефіцієнтах тертя та пружності, 

температурі нагріву: збагачення за пружністю; збагачення за 

тертям;  комбіноване збагачення за тертям і пружністю; 

збагачення за формою; термоадгезійний метод збагачення. 

4. Збагачення на основі селективно направленої зміни розмірів 

грудок компонентів корисної копалини: вибіркове дроблення;- 

вибіркове подрібнення; промивання корисних копалин; 

відтирання корисних копалин; декрипітаційне руйнування;- 

термохімічне руйнування; руйнування стислим середовищем; 

руйнування з допомогою електрогідравлічного ефекту; зміна 

розмірів частинок за допомогою термообробки; зміна форми 

частинок різної пластичності при дробленні і подрібненні. 

5. Збагачення з використанням вибіркового характеру фазових 

переходів компонентів корисної копалини (комбіновані методи 

збагачення і переробки корисних копалин): бактеріальна 

інтенсифікація процесів переведення твердої фази в розчин 

(вилучення міді із за балансових руд і відвалів); купчасте 

вилуговування; вилучення міді з розчинів після вилуговування; 

технології отримання марганцю спеціальними методами; 

технологія купчастого вилуговування золота; купчасте 

вилуговування уранових руд; технологія чанового вилуговування;- 

гідрометалургія. 

6. Збагачення на основі різних поверхневих властивостей 

компонентів, що розділяються: селективна агрегація гідрофобних 

корисних копалин; адгезійне збагачення корисних копалин. 

«Зневоднення та 

пиловловлювання в 

технологіях 

збагачення корисних 

1. Основні поняття процесу зневоднення та пиловловлення в 

технологіях збагачення корисних копалин: призначення, умови 

використання процесів і апаратів для зневоднення; класифікація 

методів зневоднення. Різновиди вологи у продуктах зневоднення: 



копалин» форми зв’язку вологи з матеріалом; вологостримуюча 

спроможність; класифікація вологих продуктів; вміст вологи у 

продуктах збагачення. 

2. Процес дренування крупнозернистого матеріалу: показники 

схеми та апарати для дренування; принцип роботи 

зневоднюючого елеватору; принцип роботи зневоднюючого 

грохоту; принцип роботи зневоднюючого бункер; принцип 

роботи зневоднюючого складу; технологічний розрахунок 

продуктивності зневоднюючого елеватору, грохоту, 

зневоднюючого бункеру; способи інтенсифікації процесу 

дренування. 

3. Процес згущення дрібнозернистих продуктів та апарати для 

згущення: теоретичні основи згущення; основні величини, що 

характеризують пульпу; крива процесу згущення; агрегатне 

осадження часток; згущування у гідроциклонах; згущувачі з 

центральним та периферичним приводом; згущувачі з 

гідростатичним розвантаженням; способи інтенсифікації процесу 

згущення. 

4. Процес фільтрування та апарати для фільтрування під 

вакуумом: теоретичні основи фільтрування;  фільтротканини, 

засоби регенерації фільтротканин;  фактори, що впливають на 

процес фільтрування;  процеси коагуляції, флокуляції, пептизації; 

сучасне фільтрувальне обладнання, що працює під вакуумом;  

схеми підвода вакууму до ресиверу;  схеми видалення фільтрату з 

ресиверу. 

5. Апарати для фільтрування під тиском: конструкція апаратів, 

принцип дії горизонтальних, вертикальних, камерних фільтрів. 

6. Процес сушки: класифікація видів термічного зневоднення; 

фізичні явища у процесі сушки,   властивості сушильного агенту, 

графік сушки. 

7. Сушильне устаткування: конструкція, принцип дії барабанних 

газових та парових сушарок; конструкція, принцип дії труб-

сушарок; конструкція, принцип дії сушарки киплячого шару; 

конструкція, принцип дії топок. 

8. Характеристика пилу. Обладнання для видалення пилу. 

теоретичні основи процесу, властивості пилу та газу; конструкція, 

принцип дії відцентрованого  знепилювача; конструкція, принцип 

дії пиловловлюючої камери;  конструкція, принцип дії 

жалюзійних пиловловлювачів;  конструкція, принцип дії 

циклонів, батарейних циклонів; конструкція, принцип дії мокрих 

пиловловлювачів (плівковий ,зрошуваний, комбінований, 

барбатери);  конструкція, принцип дії пористих фільтрів; 

конструкція, принцип дії тканинних рукавних фільтрів;  

конструкція, принцип дії електрофільтрів. 

9. Механічні та фізико-хімічні методи очищення стічних вод: 

класифікація методів очищення стічних вод; іонний обмін; 

екстракція; електрохімічні методи очищення стічних вод; 

очищення стічних вод сорбцією, евапорацією, кристалізацією, 

флотацією;  хімічні методи очищення стічних вод; біохімічні 

методи очищення стічних вод; технологічні схеми очищення 

стічних вод; реагенти для очищення стічних вод; очищення 

стічних вод від катіонів тяжких металів. 
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