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Консультації  

 

A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНІЙ 
СТУПІНЬ МАГІСТРА  

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань вступників, отриманих в результаті вивчення 
навчальних дисциплін, які передбачені освітньо-професійною програмою та навчальними планами першого освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 

Завданням фахового випробування є: 

− оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки за першим освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр»; 

− виявлення рівня компетентності; 

− визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок при розв'язанні практичних задач 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІН 
Механічне обладнання аглодоменного та сталеплавильного виробництва 

Тема 1. Машини та агрегати завантажувальних, та пічних прольотів. 
Машини для завалки скрапу: заходи подавання та завалки, типи машин та конструкції механізмів.  Машини і при-
строї для завантажування їх скрапом.  

Тема 2. Мартенівські печі та двохванні агрегати. 
Пристрій мартенівського цеху з печами великої місткості. Устаткування пічного прольоту для завантаження шихти в 
мартенівські печі. 

Тема 3. Устаткування розливних прольотів. 
Сталерозливочні ковши. Затвори сталерозливочних| ковшів. Кран розливного прольоту.  
Тема 4. Машини для роздягання зливків. 

Стаціонарні машини для виштовхування злитків. Види зливків та типи машин для їх роздягання. Трьохопераційні 
крани – характеристики та принцип дії.. Схеми операцій, які виконують стриперні крани. Стійкість виливниць. 

Тема 5. Кисневий конвертор. 
Конвертори: корпус, опорне кільце, підшипникові опори, механізм нахилу. Машини та агрегати для подавання дуття, 
взяття проб металу, заправки та торкретування, ремонту футеровки. Сталевози та шлаковози. 

Тема 6. Електросталеплавильні печі. 
Дугові та феросплавні печі, типи конструкції та механізми їх обслуговування. Пристрої електромагнітного перемі-
щення металу. Вакуумні електропечі  та установки.  Установки електрошлакового переплаву. Електронно-променеві 
та плазмено-дугові електропечі. 

Тема 7. Машини безперервного лиття заготівок. МБЛЗ. 
Сталеплавильні агрегати безперервної дії. Перспективи безперервних агрегатів. 

 
Механічне обладнання прокатного виробництва 

Тема 1. Прокатне виробництво як складна система дискретних і безперервних технологічних ліній. 
Класифікація технологічних ліній прокатних цехів , етапи розробки і створення складних систем у прокатному виро-
бництві, оптимізація структурних схем технологічних ліній в прокатному виробництві  критерії ефективності і оптимі-
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зації, основні поняття про продуктивність і надійність прокатних ліній. Види прокатної продукції. Паспортизація  
прокатного  стана. Вальцування. 

Тема 2. Визначення та класифікація процесів прокатки. 
Теорія процесу прокатки, осередок деформації і його геометричні характеристики. Вивчення конструктивних особ-
ливостей робочих валків   прокатних станів. Основні розміри прокатних валків. 

Тема 3. Сутність процесу прокатування в сучасних прокатних  виробництвах. 
Основні види обробки металів тиском, процес прокатування, класифікація прокатних станів, основні типи сучасних 
прокатних станів, загальна характеристика прокатного виробництва, стани для прокатки напівпродукту, стани для 
прокатки сортового металу. Вивчення конструктивних особливостей підшипникових вузлів прокатних станів. Відмін-
ності гарячекатаного і холоднокатаного листа. 

Тема 4. Головне обладнання – головна лінія прокатного виробництва. 
Загальний устрій головної лінії прокатного стану, прокатна кліть тзс, прокатна кліть, вертикальна прокатна кліть, 
горизонтальна прокатна кліть, устрої для встановлення і врівноваження валків, механізм встановлення валків, на-
тискний механізм. Основні розміри прокатних валків.  Універсальні шпінделі. Шестеренні кліті. 

Тема 5. Допоміжне обладнання прокатних цехів 
Обладнання нагрівального відділення, нагрівальні колодязі, підлогово - кришечна машина (кран), кліщовий колодя-
зний кран, зливковіз, рольганги, маніпулятор, кантувач, штовхач, холодильник із шлепером, роликоправильна ма-
шина, ножиці, пили, підлоговий упор, перекидач, штовхач обрізі, конвеєр прибирання обрізі.  

Тема 6. Обтискні стани 
Обладнання блумінгів, слябінгів, універсальні прокатні кліті, штрипсові стани. 
 
Підйомно-транспортні машини 

Тема 1. Класифікація ПТМ, головні вимоги та шляхи розвитку. 
Роль підйомно-транспортних машин у народному господарстві. Стислий огляд історії розвитку. Досягнення вітчиз-
няної та закордонної техніки цієї галузі. Особливості номенклатури, структурна спільність. Головні параметри. Кла-
сифікація ВПМ. Типи підйомно-транспортних машин. 

Тема 2. Вантажно-підйомні машини. 
Огляд конструкцій. Типи вантажно-підйомних машин. Основні розрахунки. Елементи конструкцій ВПМ. Побудова, 
принцип дії та підвалини розрахунків. Пристрої безпеки. 

Тема 3. Огляд конструкції ВПМ. Типи ВПМ. 
Основні параметри ВПМ та основи їх розрахунків. Режими роботи ВПМ. Розрахункові навантаження. Графіки зава-
нтаження кранових механізмів. Розрахунки на міцність деталей кранових механізмів. 

Тема 4. Приводи вантажно-підйомних машин. 
Призначення привода ВПМ. Класифікація приводів ВПМ по призначенню. Типи приводів по роду дії. Електричні 
приводи ВПМ. Основні складові привода (схема). Основи розрахунків приводів механізмів підйому вантажу та ме-
ханізму переміщення крану. 

Тема 5. Механізми підйому ВПМ. 
Елементи вантажно-підйомних машин, гнучкі вантажно-підйомні елементи (зварні ланцюги, пластинчасті ланцюги, 
сталеві, дротяні канати), призначення, класифікація, вимоги, причини виходу з ладу. Визначення навантажень. Бло-
ки та барабани. Призначення, способи виготовлення, матеріали, визначення основних розмірів. Розрахунок на міц-
ність. Способи кріплення канату до барабана. Розрахунок шпильки кріплення канату з допомогою кріпильної планки. 
Зірки. Типи і основа розрахунків. 

Тема 6. Універсальні та спеціальні вантажно-захватні пристрої. 
Призначення, класифікація та принцип дії. Їх вплив на продуктивність машини. Гакові підвіски, основні схеми. Осно-
ви вибору та розрахунку елементів. 

Тема 7. Зупинкові та гальмові пристрої. 
Призначення, класифікація. Основні типи та галузі застосування. Місце розташування. Зупинки. Призначення, кла-
сифікація. Зупинкові пристрої. Храпові та фрикційні. Конструкція та основи розрахунків гальм та зупинкових при-
строїв. 

Тема 8. Механізми підйому вантажів та зміни вильоту стріли. 
Схеми механізмів підіймання вантажів. Навантажувальні діаграми механізмів підйому вантажу. Пуск і гальмування 
механізму підйому вантажу. Вибір електродвигуна механізму підйому вантажу та перевірка його на навантаження. 
Механізм зміни вильоту стріли. 

Тема 9. Механізми переміщення кранових візків та моста крана. 
Механізми переміщення. Склад вихідних даних, схеми механізму пересування. Опір пересуванню. Попередній вибір 
двигуна, перевірка його за часом пуску та прискорення. Розрахунок часу гальмування. Приводи пересування кранів. 
Типи та конструкція. Підкранові колії та ходові колеса. 

Тема 10. Механізми повороту та спеціальні металургійні крани. 
Ливарні, колодязні, стриперні крани, призначення. Поворотні крани. Механізми повороту. Склад вихідних даних. 
Визначення опору повороту. Розрахунок потужності двигуна. Стійкість поворотних стрілоподібних кранів. Визначен-
ня ваги противаги. Елементи техніки безпеки роботи кранів: захист приводу кранів від перевантаження; захист ме-
ханізмів підйому кранів від пере підйому; захист стрілоподібних кранів від перекидання при положенні кріпильного 
нахилу стріли; пристрої проти викрадення. 

Тема 11. Металоконструкції кранів 
Основні типи - балки, ферми, властивості, галузь застосування, тенденції розвитку кранових металоконструкцій. 
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Матеріали, сортамент, вибір основних розмірів. Деформації. Розрахункові навантаження. 
Тема 12. Транспортуючі машини. 
Транспортуючі машини з тяговим органом (ланцюгові конвеєри, елеватор). Призначення, устрій, принцип дії. 

Тяговий розрахунок, розрахунок основних елементів. Визначення потужності двигуна. Транспортуючі машини без 
тягового органу (гвинтові, роликові конвеєри). Призначення устрій, принцип дії. Розрахунки основних елементів, 
потужності двигуна. 

 
Технологічні лінії та комплекси металургійних заводів 

Тема 1. Структура металургійної галузі, промисловості. 
Структура металургійної галузі. Структура металургійних підприємств. Структура проектних і науково-дослідних 
інститутів. Переділи металургійного підприємства. 

Тема 2. Металургійне виробництво, як складна система технологічних ліній. 
Технічна система металургійного виробництва. Складні системи. Системний підхід до дослідження складних техні-
чних систем. Структура металургійних комплексів. Функціонування складних систем. Структурні схеми технологіч-
них ліній. 

Тема 3. Організаційна структура металургійного виробництва.  
Розвиток металургійної галузі. Проектні документи при будівництві чи реконструкції. Служби і органи будівництва 
металургійного виробництва. Процес проектування виробництва. 

Тема 4. Вихідні дані для обрахунку підготовки до проектування. 
Кошторис підготовки будівництва і проектування. Сутність та стадії технології проектування. Територіальні інтереси 
при проектуванні об'єктів. Тривалість проектування об'єктів. 

Тема 5. Підготовка і затвердження завдання на проектування. 
Завдання на проектування об'єкту. Об'єми завдання на проектування. Додаткові документи на проектування. Обов'-
язки головного інженера проекту. Мережевий графік проектування і будівництва. 

Тема 6. Генплан місце і взаємозв'язок основних цехів. 
Генплан будівництва. Технологічна схема. Схема ланцюга апаратів. Розробка генерального плану заводу, цеху. 
 

Складання металургійних машин та агрегатів  
Тема 1. Експлуатація обладнання 

Рівень надійності роботи машин і обладнання, закладений при проектуванні, конструюванні та виготовленні, забез-
печується в період монтажу і пусконалагодження, підтримується в процесі їх технічної експлуатації.Основою техніч-
ної експлуатації засобів механізації є система технічного обслуговування (ТО) й ремонту машин та обладнання. 

Тема 2. Складання машин 
Надійна робота машин значною мірою залежить від якості складання. Складання – сукупність операцій по 
з’єднанню, координуванню й закріпленню у визначеній послідовності остаточно оброблених деталей і вузлів відпо-
відному складальному кресленню. 

Тема 3. Монтаж обладнання 
Основні поняття складання та монтажних процесів. Методи складання машин. Такелаж та такелажні роботи. Ван-
тажопідйомні механізми. Сучасні способи організації та проведення монтажних робіт на металургійних підприємст-
вах. Отримання, збереження, ревізія та передача обладнання під монтаж. 

Тема 4. Ремонт устаткування 
Види ремонтів устаткування та їхня періодичність. Типова технологія ремонтів, варіанти розукрупненої, крупновуз-
лової і агрегатної заміни. Переваги крупновузлової заміни. Вузловий метод ремонту основного і допоміжного устат-
кування металургійних цехів. 

Тема 5. Загальні технології відновлення деталей 
Методи та способи відновлення деталей. Відновлення деталей «ремонтними розмірами», постановкою до-

даткової деталі, за допомогою часткової заміни. Хіміко-термічна обробка відновлюваних деталей. Відновлення 
деталей зварюванням, наплавленням та електричними способами обробки.  Відновлення деталей за допомогою 
гальванічних покрить та металізацією. Відновлення пластичним деформуванням. Відновлення деталей пайкою, 
склеюванням, за допомогою полімерних матеріалів. 
 
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 

Тема 1. Основні поняття про стандартизацію, уніфікацію, взаємозамінність і умови її забезпечення. 
Тема 2. Основні поняття про систему допусків і посадок. 

Поняття про з’єднання. поверхні що сполучаються і поверхні, що не сполучаються. види з’єднань. Основні поняття 
про розміри. Види відхилень. правила нанесення на кресленнях граничних відхилень. Допуск розміру. Поле допуску 
і його графічне зображення. Брак поправний і непоправний. Типи посадок. граничні зазори і натяги. Допуск посадки. 

Тема 3. Єдині принципи побудови системи допусків і посадок для типових з’єднань деталей металургійних 
машин і інших виробів. 
Система допусків і посадок гладких циліндричних з’єднань. Квалітет. Одиниця допуску. Основні відхилення розмірів 
отворів і валів. Основний отвір. Основний вал. Система отвору. Система вала. Графічне зображення посадок із 
зазором, з натягом і перехідних у системах отвору і вала. Позначення основних відхилень отворів і валів в ЕСДП 
КЕВ. Утворення і позначення полів допусків за допомогою основних відхилень і квалітетів. Утворення і позначення 
посадок гладких циліндричних з’єднань у системі отвору і вала. Позначення граничних відхилень, полів допусків і 
посадок на кресленнях. 
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Тема 4. Розрахунок і вибір посадок. 
Розрахунок і вибір посадок із зазором у підшипниках ковзання металургійного обладнання. Визначення найбільших і 
найменших функціональних зазорів і вибір за ними по-садок. Перевірка обраної посадки. Розрахунок і вибір посадок 
з натягом металургійних машин. Методи з’єднання посадок з натягом. Визначення найбільшого і найменшого натя-
гів і вибір за ними посадок. Перевірка обраної посадки. Розрахунок і вибір перехідних посадок. 

Тема 5. Система допусків кутових розмірів та гладких конічних з'єднань. 
Система допусків кутів. Гладкі конічні з’єднання. 

Тема 6. Допуски геометричних параметрів поверхонь деталей металургійного устаткування. 
Класифікація відхилень геометричних параметрів деталей. Відхилення і допуски форми поверхонь. Відхилення і 
допуски розташування поверхонь. Сумарні відхилення і допуски форми і розташування поверхонь. Залежний і не-
залежний допуски розташування (форми). Позначення на кресленнях відхилень і допусків форми. 

Тема 7. Система нормування і позначення шорсткості. 
Основні поняття і визначення шорсткості поверхні. Вибір параметрів шорсткості і їхніх числових значень. Зв'язок 
шорсткості поверхні з допуском розміру. Позначення шорсткості поверхонь. Методи контролю шорсткості. 

Тема 8. Нарізні з’єднання у металургійних агрегатах. 
Основні типи нарізних сполучень і експлуатаційні вимоги, пропоновані до них. Класифікація різьб. Основні парамет-
ри метричних різьб. Загальні принципи забезпечення взаємозамінності циліндричних різьб. Система допусків і по-
садок метричних різьб. Допуски метричних різьб у посадках із зазором. Допуски метричних різьб у посадках з натя-
гами і перехідних. 

Тема 9. Граничні калібри. 
Граничні калібри. Поняття прохідного і непрохідного калібру. Класифікація калібрів. Розрахунок калібрів для конт-
ролю отвору. Побудова схем полів допусків. Визначення виконавчих розмірів. Розрахунок калібрів для контролю 
вала. Побудова схем полів допусків. Визначення виконавчих розмірів. Розрахунок контрольних калібрів. Побудова 
схем полів допусків. Визначення виконавчих розмірів. 

Тема 10. Система допусків і посадок для підшипників кочення металургійного устаткування. 
Класи точності підшипників кочення. Допуски і посадки підшипників кочення. Графічне зображення полів допусків 
для зовнішнього і внутрішнього кілець підшипників кочення. Розрахунок і вибір посадок підшипників кочення. 

Тема 11. Шпонкові з'єднання металургійних машин і агрегатів. 
Допуски і посадки шпонкових з'єднань. 

Тема 12. Шліцьові з'єднання металургійних машин і агрегатів. 
Призначення і різновиди шліцьових з'єднань. Способи центрування прямобічних шліцьових з'єднань. Допуски і по-
садки шліцьових прямобічних з'єднань. Умовні позначки шліцьових прямобічних з'єднань. Шліцьові евольвенті з'єд-
нання. Форма зубів і способи центрування шліцьових евольвентних з'єднань. Умовні позначки шліцьових еволь-
вент-них з'єднань. 

Тема 13. Зубчасті передачі металургійних машин. 
Основні експлуатаційні та точностні умови роботи зубчастих передач. Кінематична точність коліс та передач. Плав-
ність роботи. Контакт зубців у передачі. Бічний зазор. 
 

C. LIST OF COMPETENCIES / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

Загальні компетентно-
сті (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні. 
ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
ЗК11. Здатність працювати в команді. 
ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і дося-

гнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку пред-
метної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принци-
пи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого маши-
нобудування. 

ФК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з ураху-

ванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів 
за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, 
підтримання працездатності, діагностики та утилізації. 

ФК6. Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх 
складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та ви-
користання доступних даних. 

ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, 
обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв'язування інженер-
ного завдання. 
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ФК8. Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках 
в сфері галузевого машинобудування. 

ФК10. Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за 
невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обме-
жень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості про-
дукції та її контролювання. 

Результати навчання 
(РН) 

РН1) Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що 
лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 

РН2) Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку. 
РН4) Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних 

проблем у галузевому машинобудуванні. 
РН5) Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 
РН6) Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, 

зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 
РН8) Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та ме-

ханізмів відповідно до поставленого завдання. 
РН9) Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи. 
РН12) Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і 

процесів у галузевому машинобудуванні. 
РН13) Розуміти структури і служб підприємств галузевого машинобудування. 

 
D. EXAM FORM / ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ  

Фахове випробування проводиться за допомогою тестової перевірки знань, що формують уміння (компетен-
ції та результати навчання), зазначені в освітній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра. 

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з нормами чинного законодавства, 
Правилами прийому до Державного університету економіки і технологій та Положенням про організацію прийому на 
навчання до Державного університету економіки і технологій на рівень вищої освіти «магістр» у формі тестування 
за білетами. Для проведення вступного випробування створюється фахова атестаційна комісія. Білет вступного 
випробування містить 30 питань (по 10 питань кожного рівня складності). Час тестування - 3 астрономічні години 
(180 хвилин). 

До участі у фаховому випробуванні допускається вступники, які дотрималися усіх норм і правил, передбаче-
них чинним законодавством України, Правилами прийому до Державного університету економіки і технологій та 
Положенням про організацію прийому на навчання до Державного університету економіки і технологій на рівень 
вищої освіти «магістр». 
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F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Проектирование и производство заготовок в машиностроении: Учеб. пособие / П.А.Руденко, 
Ю.А.Харламов, В.М.Плескач; Под общ.ред. В.М. Плескача. – К.: Вища шк., 1991. – 247 с. 

2. Прокатное производство / Полухин П.И., Федосов Н.М., Королев А.А., Матвеев Ю.М. – М.: Металлургия, 
1968. – 678 с. 

3. Тарновский И.Я., Скороходов А.Н., Илюкович Б.М. Элементы теории прокатки сложных профилей. – М.: 
Металлургия, 1972. – 352 с. 

4. Теория прокатки: Учебник для вузов / Грудев А.П. – М.: Металлургия, 1988. – 240 с. 
5. Технологические процессы ковки, штамповки. Курсовое проектирование / П.П.Омельченко, Б.С.Каргин, 

А.Д. Кирицев и др. – К.; Донецк; Вища шк. Головне изд – во, 1986. -151 с. 
6. Усачов В.П. Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів. У 2-х частинах. – ч.2. Технологічні основи 

компоновки ліній металургійних виробництв: підручник для вузів, —К.: ІСДО, 1884. – 416с. 
7. 21.Целиков А.И. Металлургические машины и агрегаты: Настоящее и будущее. – М.: Металлургия, 1979. – 

144с. 
8. Чекмарев А.П., Нефедов А.А., Николаев В.А.Теория продольной прокатки. М.: Металлургия, 1965 – 502 с. 
9. Ширяев П.А. Основы технико-экономического проектирования металлургических заводов. – М.: Металлур-

гия, 1980. -376с. 
10. Якушев А.М. Проектирование сталеплавильных ы доменных цехов. – М.: Металлургия, 1984. – 216 с. 
11. Крылов В.А. Монтаж металлургического оборудования. М.: Металлургия. 1971. 2-е изд. –400 с. 
12. Касаткин Н.Л. Ремонт и монтаж металлургического оборудования. Л.: Металлургия. 1970. – 312 с. 
13. Плахтин В.Д. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин. М.: Металлургия. 1983. 
14. Седуш В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин. Киев-Донецк.: Вища школа. 1981. – 

264 м. 
15. Допуски и посадки. Справочник. В 2-х ч. / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Л.: Машиностроение. – 1983. 
16. Железна А. М., Кирилович В. А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навча-

льний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 796 с. 
17. Боженко Л.I. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник. — Львів: Світ, 

2003. — 328 с; 1л. 
18. Якушев А.И. Взаимозаменяемость стандартизация и технические измерения: Учебник для втузов / А.И. 

Якушев, Л.В.Воронцов, Н.М. Федотов. – 6-е изд., перераб. и дополн. – М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.: 
ил 

 
 

G. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Фахове випробування включає зміст таких нормативних/вибіркових освітніх компонент: Механічне обладнання 

аглодоменного та сталеплавильного виробництва, Механічне обладнання прокатного виробництва, Підйомно-
транспортні машини, Технологічні лінії та комплекси металургійних заводів, Складання металургійних машин та 
агрегатів, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (150 тестів по 25 з кожної дисципліни), ви-
значених рішенням кафедри інжинірингу з галузевого машинобудування (від 10.04.2022 року, протокол № 10).  

 
 

H. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Консультація 2 2 

Фахове випробування 3 3 

 
 
I. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

Білет складається з 30 тестових завдань трьох рівнів складності та виконується протягом 3 астрономічних годин. 
Результати письмової роботи вступника оцінюються наступним чином:  

- правильна відповідь на питання першого рівня складності – 0,5 балів;  

- правильна відповідь на питання другого рівня складності – 0,8 балів; 

- правильна відповідь на питання третього рівня складності – 1,0 бал. 

 
 
J. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від здобувачів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної доброчесності. Приклади академічної недоброчесності включають такі: плагіат, зловживання інфор-
мацією із застарілих джерел мережі, порушення порядку проведення атестаційного екзамену, надання/ отриман-
ня неправомірних переваг під час складання екзамену.  
Вимоги щодо дотримання правил та процедур академічної доброчесності викладені у Положенні про академічну 
доброчесність ДУЕТ: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf, та Положенні про Комісію з питань 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
НА ОС «МАГІСТР» 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

етики та академічної доброчесності ДУЕТ: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_etika.pdf. 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
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