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ВСТУП 

 

Програма фахового випробування на здобуття ступеня «магістр» за 

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

базується на системі підготовки бакалавра за спеціальністю 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 2020 

році та Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького 

національного університету за ступенем «магістр». 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

Програма фахового випробування для прийому на навчання за 

ступенем «магістр» орієнтована на цикли вибіркових навчальних дисциплін 

за переліком програми підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-

професійною програмою спеціальності 136 «Металургія». Фахове 

випробування охоплює дисципліни загально-професійної підготовки та 

професійно-орієнтовані дисципліни: 

1.1. «Теорія і технологія процесів окускування». 

1.2. «Теорія і технологія процесів обробки металів тиском». 

1.3. «Теоретичні основи ливарного виробництва». 

1.4. «Проектування металургійних підприємств». 
 

«Теорія виробництва процесів окускування» є технічною наукою, яка 

пояснює сутність процесів окускування з позиції фундаментальних наук – 

фізики, хімії, термодинаміки тощо. 

«Технологія виробництва процесів окускування» є наукою й одночасно 

методикою отримання в промислових умовах основних видів окускованої 

залізорудної сировини – агломерату і окатишів. 

«Теорія і технологія процесів обробки металів тиском» – технічна 

дисципліна, яка вивчає процеси обробки металів тиском, калібровку 
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прокатних валків при прокатуванні, послідовність операцій при обробці 

металів тиском. 

«Теоретичні основи ливарного виробництва» є технічною наукою, яка 

пояснює сутність процесів створення форми та заповнення ливарної форми 

рідким металом та сплавом з позиції фундаментальних наук – фізики, хімії, 

термодинаміки тощо. 

«Проектування металургійних підприємств» є технічною дисципліною, 

яка пояснює основні положення технологічного проектування цехів та 

підприємств, набуття навиків самостійного виконання проектів дільниць та 

цехів металургійних підприємств з розташуванням основного та допоміжного 

обладнання. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з 

нормами чинного законодавства, Правилами прийому до 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 

випробування створюється фахова атестаційна комісія. Білет фахового 

випробування містить 45 питань (по 15 питань кожного рівня складності). 

Час тестування – 2 академічні години (80 хвилин). 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Дисципліна Теми та питання 

«Теорія та 

технологія 

процесів 

окускування» 

1. Теорія огрудкування: сили зчеплення, що діють в сирих 

окатишах; механізми утворення і росту сирих окатишів; 

динамічні зусилля при огрудкуванні; рух матеріалів при 

огрудку-ванні; вплив фізико-хімічних властивостей 

шихтових матеріалів і зміцнюючих добавок; властивості 

сирих окатишів. 

2. Теорія агломерації: схема агломерації методом 

просмоктування; технологічні зони та основні фізико-

хімічні процеси в шарі, що спікається; газодинаміка, 

теплообмін та горіння палива; поведінка вологи в процесі 

агломерації; хіміко-мінералогічні перетворення в твердій 

фазі; плавлення, кристалізація розчину, формування 

кінцевого мінералогіч-ного складу агломерату; поведінка 

шкідливих домішок при агломерації. 

3. Теорія випалювального зміцнення окатишів: загальні 

уяви про процеси, що відбуваються при нагріві і випаленні 

окатишів; сушка окатишів; фізико-хімічні перетворення 

при термічній обробці окатишів; поведінка сірки при 
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Дисципліна Теми та питання 

випалюванні окатишів; твердо- та рідко-фазне спікання 

при випаленні окатишів. 

4. Теорія безвипалювального окускування: класифікація 

методів безвипалювального окускування; твердіння 

цементів та вапново-пісчаних сумішей; характерні методи         

безвипалювального окускування. 

5. Загальні положення теорії спікання: термо-динамічні 

передумови спікання дисперсних систем; характеристика 

шляхів зменшення вільної енергії системи; дифузійний 

характер спікання; стадії процесу спікання; дифузія у 

твердому тілі; коефіцієнт дифузії, вплив на нього різних 

факторів. 

6. Твердофазне спікання: можливі механізми переносу 

речовини в ділянку контакту: в'язкої течії, випаровування-

конденсації, поверхневої дифузії, об'ємної дифузії, 

пластичної течії; рекристалізація та її роль в процесі 

спікання при випаленні окатишів, вплив різних факторів; 

реакції у твердих фазах, особливості перебігу, розвиток 

при спіканні. 

7. Рідкофазне спікання: основні питання рідкофазного 

спікання; можливі механізми переносу речовини при 

спіканні за участю рідкої фази, змочування; ущільнення 

при рідкофазному спіканні; вплив розчину на розмір 

зерен; кристалізація розчину і її вплив на властивості 

готового продукту. 

8. Основні елементи теорії оксидних розчинів: 

молекулярна та йонна теорії; теорія досконалих йонних 

розчинів; в'язкість і поверхневе натягування розчинів; 

вплив температури, основності, вмісту твердих фаз; 

кристалізація розчину і його вплив на властивості готового 

продукту. 

9. Інтенсифікація процесів твердофазного спікання: 

температура спікання; крупність компонентів; спільне 

подрібнення; добавки; склад сумішей; вплив на якість 

окускованих продуктів.  

10. Інтенсифікація процесів рідкофазного спікання: склад 

шихти; евтектичні суміші; температурно-тепловий рівень 

процесу; введення модифікаторів; вплив на якість 

окускованих продуктів. 

11. Загальні уяви про технологію, її завданнях, напрямках 

вдосконалення: схеми та операції технології виробництва 

окускованих залізо-рудних матеріалів; історія розвитку 

процесів виробництва окускованої залізорудної сировини. 

12. Приймання, складування, усереднення сировини на 
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Дисципліна Теми та питання 

фабриках окускування: надходження сировини на фабрики 

окускування, засоби та устаткування для розвантаження 

залізничних вагонів; типи приймальних складів сировини, 

їх обладнання; засоби, технологія та устаткування для 

усереднення; засоби та обладнання для боротьби з 

заморожуванням сировини під час її транспортування.  

13. Підготовка матеріалів до окускування: вимоги до 

якості сировини; дроблення, сушіння та подрібнення 

флюсуючих та зміцнюючих добавок; підготовка твердого 

палива; способи та обладнання для виробництва вапна для 

процесів окускування. 

14. Складання шихт для отримання окускованих 

матеріалів: призначення та склад шихтового відділення 

фабрики окускування; засоби та устаткування для 

завантаження шихтових бункерів; принципи розрахунку 

шихт для отримання агломерату та окатишів; дозування 

компонентів шихти; уявлення про властивості сипучого 

матеріалу; сили зчеплення між здрібненими частками; 

витікання сипучого матеріалу з бункеру. 

15. Змішування та огрудкування шихт: оцінка якості 

змішування та огрудкування шихт; типи змішувачів; вплив 

технологічних факторів на процес огрудкування 

агломераційних шихт; режим зволоження та оптимальна 

вологість агломераційних шихт; засоби підігріву 

агломераційних шихт.  

16. Отримання сирих окатишів: характеристика 

барабанних та тарільчатих грануляторів, їх переваги і 

недоліки; технологія виробництва сирих окатишів. 

17. Загрузка постелі і шихти (окатишів) на машини: 

функції та значення постелі при виробництві агломерату і 

окатишів; прилади для завантаження шихти та окатишів на 

машину; недоліки технології спікання при роботі 

агломашини з виділенням постелі за рахунок сегрегації 

шихти під час її завантаження на машину.  

18. Запалення та спікання аглошихти: параметри 

запалювання; типи та характеристика запалювальних 

горнів; комбінований нагрів агломераційного шару; 

параметри спікання; вплив кількості вороття на якість 

агломерату та продуктивність агломашини; оптимальний 

вміст вороття в агломераційній шихті. 

19. Випалення залізорудних окатишів: типи агрегатів для 

випалення, їх конструкція та особливості технології; 

технологія випалення окатишів на конвеєрній машині; 

схеми газопотоків випалювальної машини; технологія 
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Дисципліна Теми та питання 

випалення окатишів на комбінованій установці «решітка – 

піч – охолоджувач»; випалення окатишів у шахтних печах.  

20. Відсмоктування та очищення відхідних газів при 

агломерації і випаленні окатишів: будова та 

характеристика газовідсмокту-вальної системи 

агломераційних і випалювальних машин; обладнання для 

очищення агломераційного газу; технологічна 

характеристика ексгаустерів агломераційних машин; 

особливості газовідсмоктувальної системи та 

характеристика тягодуттєвих засобів випалювальних 

машин. 

21. Обробка спіку і випалених окатишів: призначення 

операцій та схеми обробки спіку та випалених окатишів; 

устаткування для роздріблення та грохотіння спіку; 

устаткування для охолодження агломерату та окатишів. 

22. Якість агломерату і окатишів: хімічний склад, фізико-

хімічні та механічні властивості окускованої залізорудної 

сировини; засоби підвищення якості агломерату і 

окатишів. 

23. Інтенсифікація агломераційного процесу та процесу 

випалення окатишів: основні напрямки підвищення 

продуктивності агломераційних та випалювальних машин, 

їх характеристика, можливості використання.  

24. Техніко-економічні показники роботи аглофабрик та 

фабрик окускування: основні показники роботи фабрик 

огрудкування та їх аналіз; технологічні, енергетичні та 

екологічні аспекти вибору способу окускування 

залізорудної сировини. 

«Теорія і 

технологія 

процесів 

обробки 

металів 

тиском» 

1. Класифікація процесів прокатування та сортамент 

прокатної продукції: поздовжнє, поперечне, поперечно-

гвинтове прокатування; сортовий прокат, листовий, 

трубний, спеціальні профілі. 

2. Осередок деформації, його коефіцієнти та параметри: 

визначення осередку деформації, висота, ширина, довжина 

осередку деформації, уширення, подовження, обтиснення, 

коефіцієнт витяжки при прокатуванні, умови захоплення 

смуги валками. 

3. Кінематика осередку деформації: швидкість 

прокатування, випередження та відставання смуги, 

нейтральний переріз та його кут, що утворюється при 

прокатуванні. 

4. Уширення металу при прокатуванні: вільне та 

примусове уширення, уширення в циліндричних валках та 

калібрах, визначення уширення за формулами Жеза, 
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Чекмарьова, Зибеля. 

5. Тертя при прокатуванні: коефіцієнт тертя при 

захопленні, буксуванні та сталому процесі прокатування, 

вплив різних чинників на коефіцієнт тертя, розрахунок 

коефіцієнту тертя, поперечна течія металу. 

6. Напружено-деформований стан осередку деформації: 

розподіл напруження в осередку деформації, тензор 

напруження, лінійний напружений стан, плоский та 

об’ємний. 

7. Енергосилові параметри прокатування: зусилля 

прокатування, опір деформації при прокатуванні, 

розрахунок сили та моменту прокатування. 

8. Елементи теорії безперервного прокатування: умова 

безперервності, розрахунок постійності секундних об’ємів, 

константа калібровки. 

9. Загальна характеристика процесу кування, визначення, 

застосування, переваги та недоліки. 

10. Технологічні операції кування: згинання, прошивання, 

осадка, висадка, розкатка, витяжка. 

11. Обладнання та інструмент для кування: ковальські 

молоти та преси, призначення та принцип дії, будова, 

визначення маси падаючих частин молота. 

12. Технологічність конструкцій поковок: припуски, 

допуски, напуски на механічну обробку. 

13. Етапи розробки технологічного процесу виготовлення 

поковки: визначення вихідного матеріалу, кількість та 

послідовність операції, побудова ескізів, заповнення карт. 

14. Операції гарячого об’ємного штампування: 

білетування зливка, попередні операції та кінцеві. 

15. Етапи розробки технологічного процесу отримання 

поковки штампованої: визначення вихідного матеріалу, 

вихідного індексу виробу, температуру. 

16. Обладнання для гарячого об’ємного штампування: 

штампувальні молоти та преси 

17. Інструмент для штампування: рівчаки штампу, 

матеріал. 

18. Операції холодного об’ємного штампування: 

формування заготовок 

19. Технологія виготовлення виробів холодним 

штампуванням: послідовність операції, підготування 

вихідного матеріалу. 

20. Операції листового штампування: відбортовка, 

згинання, прошивання. 

21. Визначення волочіння, застосування. Показники  
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волочіння. 

22. Технологічний процес волочіння: підготування 

вихідного матеріалу, змащення, розподілення витяжки за 

проходами. 

23. Обладнання та інструмент для волочіння: будова 

волоки, матеріал, волочильні стани. 

24. Призначення пресування та сортамент виробів. 

25. Класифікація процесів пресування: пряме пресування, 

зворотне, бокове. 

26. Обладнання та інструмент при пресуванні. 

27. Технологія пресування: послідовність операції, 

режими. 

«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, маркірування моделей.  

3.Класифікація моделей в 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 фальшивою 

опокою. Формування по моделі з відокремленими 

частинами. Формування з перекидним болваном. 

Формування у трьох опоках (з двома поверхнями 

рознімання). 

8. Формування з вертикальним шпинделем. Техніко-
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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 

стрижнів. Армування і вентиляція стрижнів. Виготовлення 

стрижнів за ящиками і 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.  

«Проектування 

металургійних 

підприємств» 

1. Визначення переділів та продукції. Визначення 

переділу. Класифікація підприємств за переділами: 

гірничі, збагачувальні, гірничо-збагачувальні, чавуно-

сталеливарні, сталепрокатні. 

2. Структура металургійних комплексів. Призначення 

металургійного комплексу. Структура металургійної галузі 

та металургійних підприємств. Основні характерні риси 

складних систем. Якість функціонування системи. 

3. Способи дослідження металургійних комплексів. 

Технічна система металургійного виробництва. 

Аналітичне дослідження металургійного процесу. Теорія 

та експеримент. Системний підхід до дослідження. 

3. Проект та генеральний план підприємства. Визначення 

та призначення проекту. Визначення призначення та склад 

генерального плану. Вимоги до генерального плану, 

принципи побудови. 

4. Принципи проектування генеральних планів. Поточність 

виробництва, компактність розташування, врахування 

інженерно-геологічної характеристики, використання 
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найбільш прогресивних видів транспорту, питання 

виробничої естетики, почерговiсть будівництва, 

можливість розширення та реконструкції.  

5. Методи проектування генеральних планів. Метод 

прогнозування,  експериментування, оптимiзацiї, 

порівняння, моделювання.  

6. Основні проектні показники генерального плану. Розмір 

території металургійного підприємства, коефіцієнт 

забудови, відстань енергетичних мереж та транспортних 

ліній, об’єм земельних робіт, вантажопотік, кількість 

працюючих. 

7. Нормативи для проектування. Проектні документи на 

реконструкцію та будівництво. Обґрунтування 

необхiдностi проектування та будівництва підприємства, 

можливості будівництва. Показники ефективності 

виробництва. 

8. Вихiднi данi на проектування металургійних 

підприємств. Програма випуску продукції. Стадії 

проектування простих та складних об’єктів. Кошторис на 

будівництво. Тривалість проектування об’єктів. 

9. Підготовка та затвердження завдання на проектування. 

Розробка завдання на проектування, проекти основного та 

допоміжного обладнання. Об’єми завдання на 

проектування. Мережевий графік проектування та 

будівництва. 

10. Визначення виробничої програми металургійного цеху. 

Призначення виробничої програми металургійного 

підприємства та цеху. Принципи та підстави визначення 

виробничої програми. Встановлення маси та розмiрiв 

вихiдних матерiалiв та готової продукції. 

11. Вибiр типу основного обладнання та визначення його 

продуктивностi. Типи та класифікація основного 

обладнання. Визначення габаритів та коефiцiєнту 

завантаження обладнання.  

12. Вибір допоміжного устаткування. Допоміжне 

обладнання, що використовується в металургійних цехах. 

Класифікація. Кiлькiсть та продуктивностi допомiжного 

обладнання. Нагрівальне устаткування. Транспортуюче 

обладнання. Пiдйомно-транспортне обладнання. Кiлькiсть 

та продуктивність пiдйомно-транспортного обладнання.  

Основні електромостові крані, допоміжні та загального 

призначення. Визначення вантажопідйомності та 

коефіцієнту завантаження мостового електрокрану. 

13. Основні приміщення металургійних цехів. 
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Класифікація, призначення, принципи розташування, 

розміри основних виробничих будівль. 

14. Допоміжні приміщення металургійних підприємств. 

Склади: види, призначення. Склад готових виробів, склад 

заготовок та запасних частин, визначення розмірів складів 

та загальної площі, розташування на плані цеху. Побутові 

приміщення. Види, об’єм, проектування приміщень та 

розташування на плані прокатного цеху. 

15. Будiвна частина проекту. Типи та конструкцiї 

будинкiв, архітектурне оформлення. План металургійного 

підприємства та його розмiри. Розрiз примiщення та його 

розмiри. 

16. Послiдовнiсть будови проекцій металургійних 

підприємств. Забудівля майданчика, вантажообіг і 

транспорт. Благоустрій і озеленіння. Класифікація 

промислових будинків і споруд. 

17. Конструктивні схеми будинків. Основні елементи 

будинку. Розмiщення колон, схематичне зображення 

прольоту, несучих конструкцій, оконних пройомiв. 

Фундаменти під металургійне обладнання. 

18. Загальнi та деталiзованi креслення. Призначення та 

побудова загальних креслень. Вихiднi данi для розробки 

робочої документації, склад завдання на проектування 

споруди, завдання на проектування побутових примiщень. 
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