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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування зі спеціальності 136 – Металургія
освітньо-професійної програми “Металургія кольорових металів” – з’ясувати рівень
теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на основі
освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня з метою формування рейтингового списку
та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”
спеціальності 136 – Металургія освітньо-професійної програми “Металургія кольорових
металів” в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
– на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на вступне фахове випробування;
– абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу – 60 хвилин;
– співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
– обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3. Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить 20 питань з п’ятьма варіантами
відповіді, при цьому вірною є тільки одна відповідь.
4. Вимоги до відповіді вступника.
Виконання тестових завдань передбачає вибір відповіді (закритий тест). У листі
відповіді вступник повинен надати однозначну відповідь на питання білету.
Усна відповідь вступника повинна бути державною мовою, виражатися ясно,
однозначно та стисло. Відповідь має зменшувати невизначеність питання, бути
інформативніше його. Відповідь вступника оцінюється за 200 бальною шкалою. Бали
нараховуються наступним чином:
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Остаточний конкурсний бал (КБ) розраховується наступним чином:
КБ=СБ+ФВ,
де СБ – середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста / бакалавра/
спеціаліста / магістра (за 200-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до
200 балів).
ІІ. Критерії оцінювання
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише
основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі
висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить
приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна,
логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в
неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня
чіткість у визначенні понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при
висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІІ. Структура програми
Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості металів та сплавів: структурні,
фізичні, хімічні, механічні, функціональні та технологічні властивості металів та сплавів.
Сировинні матеріали: руди та мінерали, задачі і продукти збагачення, показники
та методи збагачення руд, вторинна металева сировина.
Класифікація металургійних процесів: пірометалургійні процеси (випал, рудна
та рафінувальна плавки, дистиляція), гідрометалургійні процеси (вилуговування, очистка
розчинів від домішок, осадження металів з розчинів), електрометалургійні процеси
(електротермічні та електрохімічні процеси).
Технологія виробництва, рафінування та розливки металів та сплавів:
класифікація та маркування кольорових металів і сплавів, методи виробництва
кольорових металів (відновлювальна, концентраційна, металотермічна та реакційна
лавки), методи рафінування кольорових металів (окислювальне, відновлювальне,
лікваційне, сульфідуючи, флюсами та синтетичними шлаками, газами, вакуумне,
кристалографічне рафінування та інше), виробництво сплавів кольорових металів с
заданими властивостями, позапічна обробка металів та сплавів, методи розливки металів
та сплавів, металургійне паливо, гази та пил металургійного виробництва, вогнетривкі та
теплоізоляційні матеріали, основне та допоміжне обладнання для виробництва
кольорових металів та сплавів на їх основі.
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