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Консультації  

 

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

Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір претендентів до 
навчання за рівнем вищої освіти «магістр» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» зі 
спеціальності «Хімічні технології та інженерія». 

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника 
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія».. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІН 

Фізика і хімія горючих копалин 
Тема 1. Гіпотези походження горючих копалин. Вихідний матеріал та умови утворення. Походження горючих 

копалин з рослинного матеріалу. Стадії накопичення і перетворення рослинного матеріалу. Класифікація горючих 
копалин.  

 
Тема 2. Характеристика горючих копалин за даними технічного аналізу. Завдання і показники технічного 

аналізу горючих копалин. Вологість ТГК. Технологічна інтерпретація вологості ТГК. Зольність ТГК.  
 
Тема 3. Показники технічного аналізу ТГК. Вихід летких речовин і характеристика твердих вуглецевих 

залишків. Сірчистість ТГК.  
 
Тема 4. Елементний аналіз горючих копалин. Закономірності змін елементного складу в залежності від 

походження і хімічної зрілості горючих копалин.  
 
Тема 5. Петрографічний аналіз ТГК. Макро- і мікроскопічний опис твердих горючих копалин. Петрографічний 

склад горючих копалин.  
 
Тема 6. Фізичні властивості ТГК. Дійсна і уявна густина, пористість, насипна густина, фізико-механічні 

властивості, електричні і оптичні властивості твердих горючих копалин. Теплофізичні властивості твердих горючих 
копалин: теплоємність, теплопроводність, температуропроводність, термічне розширення, теплота коксування. 

 
Тема 7. Класифікація твердих горючих копалин. Класифікація бурого, кам’яного вугілля і антрацитів за 

генетичними і технологічними параметрами.  
 
Тема 8. Хімічна будова кам’яного вугілля. Вихідні положення. Уявлення про високомолекулярну будову 

горючих копалин. 
 
Тема 9. Термічна деструкція вугілля. Поняття про термічну деструкцію твердих горючих копалин. 
 

Підготовка твердих горючих копалин до переробки  
Тема 1. Приймання, складування та усереднення вугілля.  Приймання вугілля на КХЗ. Основне устаткування 

відділення приймання вугілля. Складування вугілля. Типи вугільних складів. Основне устаткування відкритих та 
закритих вугільних складів. Усереднювання якості вугілля. Оцінка постійності властивостей вугілля і шихти. 

 
Тема 2. Складання вугільних шихт. Теоретичні основи складання вугільних шихт. Дозування шихти за марками 
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і шахтогрупами. 
 
Тема 3. Дозування, остаточне подрібнення та змішування вугілля.  Призначення операцій дозування, 

остаточного подрібнення та змішування вугілля. Ступінь подрібнення.  Типи дозувальників.  Характеристика 
обладнання, що використовується для остаточного подрібнення вугілля. Змішувальні машини для компонентів шихти. 

 
Тема 4. Збагачення вугілля гравітаційними методами.  Теоретичні основи відсадки гідравлічним способом.  

Основне устаткування, його характеристики та режими роботи.  Збагачування вугілля у важких середовищах. 
Теоретичні основи. Основне устаткування.  

 
Тема 5. Збагачення вугілля флотацією. Теоретичні основи флотації. Флотаційні реагенти. Флотаційні машини, 

їх конструкція та технічні характеристики. 
 
Тема 6. Способи зневоднення продуктів збагачення. Грохоти і центрифуги для зневоднення  вугільного 

концентрату. Вакуум-фільтри для зневоднення флотоконцентрату. 
 
Тема 7. Недиференційне і диференційне подрібнення вугілля. Схеми ДШ, ДК, ГДК, ДДК. Ступінь подрібнення 

шихти. Аналіз схем. 
 
Тема 8. Вибіркове подрібнення шихти з використанням грохочення. Основні  схеми та умови їх використання. 

Основне обладнання. 
 
Тема 9. Вибіркове подрібнення шихти з пневматичною сепарацією. Основні схеми та умови їх використання. 

Основне обладнання. 
 
Тема 10. Сушка. Термічна підготовка вугілля і шихти. Поняття про сушку і термічну підготовку. Схеми та 

обладнання.  
 

Високотемпературне коксування 
Тема 1. Технологія коксування. Основні процеси технології. Технологія завантаження, обігріву та видачі коксу. 

Завантаження печей, опалення коксових печей, видача коксу, відводу та охолодження коксового газу. Період коксування та 
оборот печі. 

 
Тема 2. Структура та властивості коксу шарового коксування. Властивості металургійного коксу та фактори які 

їх забезпечують. 
 
Тема 3. Коксові печі. Класифікація печей. Конструктивні особливості печей. Компановка коксового цеху. 
 
Тема 4. Вогнетривкі та термоізоляційні матеріали кладки печей. Властивості і структура, види виробів. 
 
Тема 5. Видача коксу із печей. Завантаження коксових печей. Гасіння коксу мокрим способом.  Сухе гасіння коксу. 
 
Тема 6. Обладнання коксового цеху Вуглезавантажувальний вагон. Коксовиштовхувач. Дверезнімальна машина. 

Гасильний вагон. 
 

Уловлювання летючих продуктів термічної переробки твердих горючих копалин 
Тема 1. Летючі продукти термічної переробки твердих горючих копалин, їх характеристика. Вихід та склад 

хімічних продуктів коксування. Послідовність вилучення хімічних продуктів коксування. 
 
Тема 2. Технологія і апаратура первинного охолодження коксового газу. Технічні основи охолодження коксового 

газу. Технологічні схеми машиноконденсаційного відділення. Характеристика і конструктивні особливості холодильників. 
 
Тема 3. Технологія і устаткування уловлювання аміаку і піридинових основ з коксового газу. Основи уловлювання 

аміаку і легких піридинових основ з коксового газу. Сатураторні методи уловлювання аміаку з коксового газу з отриманням 
солі сульфату амонію. Безсатураторні методи уловлювання аміаку і легких піридинових основ з коксового газу. 
Конструктивні особливості абсорбера і вакуумного кристалізатора.  

 
Тема 4. Технологія і апаратура уловлювання бензольних вуглеводнів з коксового газу з отриманням сирого 

бензолу й газового бензину. Аналіз методу уловлювання бензольних вуглеводнів з коксового газу. Особливості технології 
дистиляції бензольних вуглеводнів з поглинального масла з отриманням сирого бензолу. Технологічні  схеми дистиляції з 
отриманням сирого бензолу. 

 
Тема 5. Технологія і апаратура вилучення сірчаних та ціаністих сполук з коксового газу. Класифікація методів 

очистки коксового газу від сірководню і ціаністого водню. Технологія вакуум-карбонатного сіркоочищення. Характеристика та 
конструктивні особливості сірчаного скруберу. Технологія миш’яково-содового сіркоочищення. Характеристика 
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устаткування. 
 
Тема 6. Технологія і апаратура очищення та знешкодження стічних вод коксохімічного виробництва. Джерела 

утворення і характеристика складу стічних вод коксохімічних виробництв. Аналіз методів очистки стічних вод від фенолів, 
роданидів, ціанідів. Технологія і устаткування пароціркуляційного методу знефенолювання стічних вод. Основи біохімічного 
методу знефенолювання стічних вод з використанням активного мулу. 

 
Переробка хімічних продуктів коксування і напівкоксування твердих горючих копалин 

Тема 1.  Загальні положення. Методи переробки сирого бензолу. Продукти, що отримують при переробці сирого 
бензолу. 

 
Тема 2. Загальні принципи переробки сирого бензолу. Ректифікація. Попередня ректифікація. Хімічне очищення 

фракції БТК або сирого бензолу. Кінцева ректифікація фракції БТК. 
 
Тема 3. Особливості складу кам’яновугільної смоли. Склад смоли. Кисневмісні, азотвмісні, сірковмісні сполуки. 

Фракції та їх склад.  
 
Тема 4. Загальні принципи переробки кам’яновугільної смоли. Класифікація методів переробки кам’яновугільної 

смоли. Дистиляція кам’яновугільної смоли. 
 
Тема 5. Підготовка кам’яновугільної смоли до переробки дистиляцією. Необхідність знесолення, зневоднення та 

знезолення смоли та їх методи. Усереднення по складу при переробці смоли.  
 
Тема 6. Апаратура для розділення смоли на фракції та її характеристика. Характеристика трубчатої печі, 

дистиляційних колон, холодильників та іншого обладнання  
 
Тема 7. Переробка фракцій кам’яновугільної смоли. Переробка легкої, фенольної, поглинальної фракцій з метою їх 

звільнення від фенолів та піридинових основ. Переробка нафталінової фракції з отриманням кристалічного нафталіну. 
Переробка антраценової фракції. Переробка кам’яновугільного пеку. 

C. LIST OF COMPETENCIES / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК03. Знання та розуміння предметної області та розуміння  
професійної діяльності.  
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК06. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  
ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК13. Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК01. Здатність використовувати положення і методи фундаментальних наук 
для вирішення професійних задач. 
СК02. Здатність використовувати методи спостереження, опису, ідентифікації, 
класифікації об’єктів хімічної технології та промислової продукції. 
СК03. Здатність проєктувати хімічні процеси з урахуванням технічних, 
законодавчих та екологічних обмежень.  
СК04. Здатність використовувати сучасні матеріали, технології і конструкції 
апаратів в хімічній інженерії.  
СК05. Здатність обирати і використовувати відповідне  
обладнання, інструменти та методи контролю та керування технологічних 
процесів хімічних виробництв.  
СК09. Здатність користуватися довідковою та науково-технічною літературою, 
складати матеріальні та теплові баланси процесів та апаратів. 
СК10. Здатність вирішувати виробничі задачі щодо хімічних технологій палив та 
вуглецевих матеріалів. 
СК11. Здатність шляхом самостійного навчання демонструвати знання та 
розуміння основ хіміко-технологічних процесів під час розробки нових хімічних 
технологій.  
СК12. Здатність прогнозувати та оцінювати зміни фізико-хімічних властивостей 
палив та вуглецевих матеріалів у процесі їх експлуатації та використання. 
СК13. Здатність застосовувати знання та організаційні здібності лідера в галузі 
хімічних технологій та контролю якості палив та вуглецевих матеріалів. 
 

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПР01. Знати математику, фізику і хімію на рівні, необхідному для досягнення 
результатів освітньої програми.  
ПР02. Коректно використовувати у професійній діяльності термінологію та 
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основні поняття хімії, хімічних технологій, процесів і обладнання виробництв 
хімічних речовин та матеріалів на їх основі.  
ПР03. Знати і розуміти механізми і кінетику хімічних процесів, ефективно 
використовувати їх при проєктуванні і вдосконаленні технологічних процесів та 
апаратів хімічної промисловості.  
ПР05. Розробляти і реалізовувати проєкти, що стосуються технологій та 
обладнання хімічних виробництв, беручі до уваги цілі, ресурси, наявні 
обмеження, соціальні та економічні аспекти та ризики.  
ПР06.Розуміти основні властивості конструкційних матеріалів, принципи та 
обмеження їх застосовування в хімічній інженерії 
ПР07. Обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та 
методи для вирішення складних задач хімічної інженерії, контролю та 
керування технологічних процесів хімічних виробництв.  
ПР14. Оволодіння навичками працювати самостійно, або в групі (лабораторні 
роботи), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу. 
ПР15. Вміти проводити розрахунки технологічних процесів та обґрунтовувати 
вибір головних технологічних параметрів. 
ПР16. Вміти самостійно визначати основні показники якості палив та 
вуглецевих матеріалів, їх відповідність нормативним документам 

 
D. EXAM FORM / ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ  

Фахове випробування проводиться за допомогою тестової перевірки знань, що формують уміння (компетенції 
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, передбачених 
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». 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Соколова, В.П. Підготовка твердих горючих копалин до переробки.. Конспект лекцій/ В.П.Соколова;  ТІ ДУЕТ. - Кривий Ріг, 
2020.- 80 с.  

2. Химическая технология твёрдых горючих ископаемых / Под ред. Г.Н. Макарова и  Г.Д. Харламповича. – М.: Химия, 1986. 
– 496 с. 

3. Глущенко, И.М. Химическая технология твёрдых горючих ископаемых/ И.М.Глущенко .– Киев: Вища школа, 1985.- 448 с. 
4. Диденко, В.Е.Технология приготовления угольных шихт для коксования/ В.Е.Диденко.– Киев: Вища школа, 1989.–288 с. 

5. Химическая технология твёрдых горючих ископаемых / Под ред. Г.Н. Макарова и  Г.Д. Харламповича. – М.: Химия, 
1986. – 496 с. 

6. Глущенко, И.М. Химическая технология твёрдых горючих ископаемых/ И.М.Глущенко .– Киев: Вища школа, 1985.- 448 
с. 

7. Диденко, В.Е.Технология приготовления угольных шихт для коксования/ В.Е.Диденко.– Киев: Вища школа, 1989.–288 
с. 

8. Саранчук, В.І. Хімія і фізика горючих копалин/В.І.Саранчук, В.В.Ошевський, Г.О.Власов.- Донецьк: Східний видавничий 
дім, 2003.-204 с. 

9. Справочник коксохимика. В 6-и томах. Т. 1 Угли для коксования. Обогощение углей. Подготовка углей к 
коксованию/Под общ. ред. Л.Н. Борисова, Ю.Г. Шаповала. – Харьков: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2010. – 
356 с. 

10. Коляндр Л.Я. Улавливание и переработка химических продуктов коксования. - М.: Металлургиздат. 1962. - 480 с. 
11.  Гребенюк А.Ф., Коробчанский В.И., Власов Г.А., Кауфман С.И. Улавливание химических продуктов коксования. 

- Донецк, 2002. - 228 с. Часть 1. 
12. Гребенюк А.Ф., Коробчанский В.И., Власов Г.А., Кауфман С.И. Улавливание химических продуктов коксования. - 

Донецк, 2002. - 207 с. Часть 2. 
13. Коробчанский И.Е., Кузнецов М.Д. Расчёты аппаратуры для улавливания химических продуктов коксования. - 

М.: Металлургия, 1972. - 296 с. 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Ткачёв, В.С. Оборудование коксохимических заводов/В.С. Ткачев, М.И.Остапенко. –М: Металлургия, 1983. – 
362 с. 

2. Зашквара, В. Г. Подготовка углей к коксованию/ В.Г.Зашквара, А.Г.Дюканов.– М.: Металлургия, 1981.– 60 с. 
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3. Еленский, Ф.З. Мастер подготовки угля к коксованию/ Ф.З Еленский, А.Г. Беличенко, Ю.А Чернышов.–М.: 
Металлургия, 1975.– 312 с. 

4. Шатоха, И.З. Усреднение углей и качество доменного кокса/ И.З.Шатоха, Б.В.Боклан, Б.И.Мениович. – Киев: 
Техніка, 1983. – 103 с. 

5. Браун, Н.В. Перспективные направления развития коксохимического производства/ Н.В.Браун, И.М. Глущенко 
И.М.– Москва: Металлургия, 1989. – 272 с. 

6. Лазорин С.Н., Стеценко Е.Я. Производство сырого бензола. - Киев: Техника, 1969. - 224 с. 
7. Гринберг А.М. Обесфеноливание сточных вод коксохимических заводов. - М.: Металлургия, 1968. - 212 с. 
8. Скляр М.Г., Тютюнников Ю.Б. Химия твердых горючих ископаемых. Лабораторный практикум. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1985. – 247 с. 
9. Міждержавні стандарти: ГОСТ 27588-91, ГОСТ 27589-91, ГОСТ 6382-91, ГОСТ 11022-95, ГОСТ 2059-95. 
10. Литвиненко М.С. Очистка коксового газа от сероводорода. - М.: Металлургия, 1959. - 308 с. 
11. Литвиненко М.С. Химические продукты коксования. - Киев: Техника, 1974. - 220 с. 
12. Коляндр Л.Я. Получение чистого бензола для синтеза. - М.: Металлургиздат, 1966.-171 с. 
13. Оборудование цехов улавливания и переработки продуктов коксования. Справочник /Башлай З.И.. Волков 

Е.Л. Горелик Я.Л., Коваленко Л.М. и др. - М.: Металлургия, 1992.-256с. 
14. Очистка сточных вод коксохимических предприятий (методическое пособие) / Кагасов В.М., Дербышева Е.М., 

Рубчевский В.Н., Чернышев Ю.А., Ткалич Г.М.  - Закарпатье, 1996. - 189 с. 
 
G. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Фахове випробування включає зміст таких нормативних/вибіркових освітніх компонент: Фізика і хімія горючих 

копалин, Підготовка твердих горючих копалин до переробки, Високотемпературне коксування, Уловлювання летючих 
продуктів термічної переробки твердих горючих копалин, Переробка хімічних продуктів коксування і напівкоксування 
твердих горючих копалин (150 тестів по 30 з кожної дисципліни), визначених рішенням кафедри хімічних 
технологій та інженерії (від 13.04.2022 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 
інформацією із застарілих джерел мережі, порушення порядку проведення атестаційного екзамену, надання/ 
отримання 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 
етики та академічної доброчесності ДУЕТ: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_etika.pdf. 
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