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ВСТУП 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає здобуття 

особою фундаментальних і спеціальних умінь та знань щодо узагальненого 

об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків 

(робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних 

посад у певному виді економічної діяльності. 

Відповідно до п.6 розділу I Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України, підготовка фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Молодший спеціаліст». 

Програма фахових вступних випробувань на здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти базується на системі підготовки 

молодшого спеціаліста напряму «Металургія». 

Метою фахових випробувань є комплексна перевірка знань 

вступників, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін, які 

передбачені освітньо-професійною програмою та навчальними планами 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом 

підготовки «Металургія». 

Завданням фахового випробування є: 

- оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової 

підготовки молодшого спеціаліста; 

- виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; 

- визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок при 

розв’язанні практичних ситуацій. 

До участі у вступних фахових випробуваннях допускаються особи, 

які дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством. 
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма фахових випробувань для прийому на навчання з метою 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти орієнтована на цикли 

навчальних дисциплін за переліком програми підготовки молодшого 

спеціаліста, передбачених освітньо-професійною програмою напряму 

підготовки «Металургія». Фахові випробування охоплюють цикли дисциплін 

професійної та практичної підготовки: 

1.1. «Доменне виробництво». 

1.2.  «Виробництво сталі». 

1.3. «Обробка металів тиском». 

«Доменне виробництво» є комплексною науковою дисципліною, яка 

пояснює сутність доменного процесу з позицій фундаментальних наук – 

фізики, хімії, термодинаміки тощо, і одночасно методикою раціонального 

проведення доменного процесу з метою отримання в промислових умовах 

високоякісного чавуну з мінімальними витратами на його виробництво. 

 «Виробництво сталі» є комплексною науковою дисципліною, що 

вивчає теоретичні засади одержання сталі за допомогою існуючих методів 

виробництва сталі,  розкриває основи будови, принципи дії, характеристики 

та правила технічної експлуатації основного технологічного обладнання 

сталеплавильних цехів та технологічні методи отримання сталі у кисневому 

конверторі та подових агрегатах. 

«Обробка металів тиском»   є комплексною науковою дисципліною, яка 

вивчає процеси обробки металів тиском, суть, призначення, калібровку 

прокатних валків при прокатуванні, послідовність операцій при обробці 

металів тиском, вивченні головного та допоміжного обладнання цехів 

обробки металів тиском, будови прокатних станів та їх класифікація. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з 

нормами чинного законодавства, Правилами прийому до Державного 

університету економіки і технологій в 2021 році у формі тестування за 

білетами. Для проведення фахового випробування створюється фахова 

атестаційна комісія у складі 2-х осіб. Білет фахового випробування містить 24 

питання (по 8 питань кожного рівня складності). Час тестування – 80 хвилин. 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Дисципліна Теми та питання 

«Доменне виробництво» 1. Сировинні матеріали для виробництва 

чавуну: характеристика залізних і марганцевих 

руд, флюсів, відходів виробництва, паливо 

доменної плавки. 

2. Підготовка руд до доменної плавки: 

дроблення, грохотіння та класифікація, 

усереднення, збагачення руд; окускування руд: 

агломерація та виробництво обкотишів. 

3. Доменний процес: загальна схема та 

сутність доменного процесу; розподіл і рух 

шихти та газів у доменній печі; фізико-хімічні 

процеси, що відбуваються в доменній печі; 

продукти доменної плавки. 

4. Конструкція доменної печі: конструкція 

доменної печі, її допоміжне устаткування; 

завантаження доменної печі, рудний двір і 

бункерна естакада; розливка чавуну і шлаку, 

розливні машини; подача повітря в доменну 
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піч, його нагрів і очищення доменного газу. 

5. Технологія доменної плавки: задувка 

доменної печі; управління ходом доменної 

печі; методи інтенсифікації доменного 

процесу. 

«Виробництво сталі» 1. Основи сталеплавильного виробництва: 

класифікація сталеплавильних процесів, 

сутність кислої та основної переробки чавуну; 

сировинні матеріали сталеплавильних 

процесів; основні реакції сталеплавильних 

процесів; гази, неметалеві включення, 

легатура; розкислення сталі. 

2. Виробництво сталі у конверторах: сутність 

киснево-конверторного процесу з поверховим 

дуттям; улаштування кисневого конвертора; 

особливості киснево-конверторного процесу; 

різновид киснево-конверторного процесу; 

переробка високофосфористих чавунів, донне 

дуття, комбіноване дуття; сортамент і якість 

сталей. 

3. Виробництво сталі в мартенівських печах: 

сутність процесу виробництва сталі в 

мартенівських печах; принцип дії 

мартенівської печі, іі улаштування; різновид 

мартенівського процесу, особливості 

технології мартенівської плавки; сировинні 

матеріали, основний процес, кислий процес; 

розкислення сталі. 

4. Виробництво сталі в електропечах: 

класифікація електропечей, іх улаштування, 
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шихтові матеріали; особливості технології 

виплавки сталі в основній дуговій печі, 

періоди процесу, розкислення сталі; виплавка 

сталі в індукційній печі; вакуумні печі. 

5. Розливка сталі: позапічна обробка сталі; 

способи розливу сталі, обладнання розливного 

відділення; технологія розливу сталі; будова 

зливків спокійної, киплячої і напівспокійної 

сталі; дефекти зливків; безперервна розливка 

сталі. 

«Обробка металів тиском» 1.Вихідний матеріал для виробництва прокату; 

види обробки металів тиском; суть пластичної 

деформації. 

2.Профілі продукції ОМТ; сортамент 

прокатних станів; обтиснення при 

прокатуванні;  обробні  операції при 

виготовленні прокату; кінематика процесу 

прокатування. 

3.Системи калібровки валків. Операції при 

прокатуванні. Технологічні процеси 

прокатування листа. Безперервна прокатка. 

4.Виробництво катанки. 

5.Основне та допоміжне обладнання цехів 

обробки металів тиском. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ 

 

Фахове випробування складається за білетами. Оцінка кожного питання 

залежить від рівня його складності. Кожне тестове запитання 1-го рівня 

складності оцінюється у 3,0 бали, відповідно 2-го та 3-го рівнів складності – 

4,0 та 5,5 бали. 
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