
Інформація для абітурієнтів (випускників 11 класів) щодо особливостей 

вступу у групи МЕ-04 – Електрометалургія сталі і феросплавів та МЕ-06 – 

Металургія кольорових металів  

Освітня програма - Технології та обладнання виробництва металів і сплавів; 
 

Групи – МЕ-04 (Електрометалургія сталі і феросплавів); 

              МЕ-06 (Металургія кольорових металів). 
 

Кафедра – Електрометалургії ім. академіка М.І. Гасика  

Термін навчання – 3 роки 10 місяців  

Контактні особи – доц. Рубан Артем Володимирович (тел. 066-590-49-87, +38-

067-315-06-31), доц. Жаданос Олександр Володимирович (тел. +38-066-25-44-

697) 

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ 

Перший конкурсний предмет Українська мова 

або 

Українська мова і література 

Другий конкурсний предмет Математика 

Третій конкурсний предмет Історія України 

або 

іноземна мова, 

або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 
 

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ 

1. Атестат – 0,1 

2. Перший конкурсний предмет – 0,4 

3. Другий конкурсний предмет – 0,25 

4. Третій конкурсний предмет – 0,2 

5. Спеціальний галузевий коефіцієнт підтримки абітурієнтів-металургів - 1,02. 

6. Спеціальний регіональний коефіцієнт – 1,02 (для абітурієнтів у тому числі з 

інших областей, які вступають до ЗВО Дніпропетровської області). 
 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ КОНКУРСНОГО БАЛУ 

Середній бал атестату – 140, Українська мова – 130, Математика – 120, Історія 

України – 135. 
 

Конкурсний бал = (140*0,1 + 130*0,4 + 120*0,25 + 135*0,2)*1,02*1,02 = 

123*1,02*1,02 = 127,97 балів. 
 

УВАГА:  

1. Якщо конкурсний бал складає 125 балів і вище абітурієнт має право 

поступати на бюджет. 

2. Якщо конкурсний бал складає від 100, але менше 125 балів абітурієнт має 

право поступати на контракт.  



МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВІ КОНКУРСНІ БАЛИ 

1. Закінчити спеціальні підготовчі курси УДУНТ (українська мова або 

математика) – від 5 до 10 балів 

Записатися на курси можна за телефоном – +38-068-544-25-85, Viber - +38-

067-423-78-38. Контактна особа – Алла Юріївна Сосонна. 

2. Прийняти участь у Всеукраїнській Олімпіаді УДУНТ за зазначеними вище 

предметами – до 7 балів (до 7 балів за перший конкурсний предмет, до 6 балів 

за другий конкурсний предмет, до 4 балів за третій конкурсний предмет). 

Додатково зараховуються бали за один з предметів. 

Інформація щодо проведення Всеукраїнської Олімпіади УДУНТ буде доступною 

на сайті УДУНТ з 10 квітня. Перший тур Олімпіади відбудеться у травні, а 

другий – у червні. 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ КОНКУРСНОГО БАЛУ З УРАХУВАННЯМ 

КУРСІВ ТА ОЛІМПІАДИ 

Середній бал атестату – 140, Українська мова – 130, Математика – 120, Історія 

України – 135. Абітурієнт закінчив курси у НМетАУ з української мови та 

отримав 160 балів (абітурієнту зараховується від 100 до 200 балів). Також 

абітурієнт прийняв участь в олімпіаді з української мови та отримав 5 

додаткових балів (за участь у олімпіаді зараховується від 1 до 20 балів з 

предмету). 
 

Конкурсний бал = (140*0,1 + (130+5)*0,4 + 120*0,25 + 135*0,2 + 

160*0,05)*1,02*1,02 = 133*1,02*1,02 = 138,37 балів. 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

1. Документ, що посвідчує особу (паспорт або ID) та їх копії 

2. Приписне свідоцтво або військовий квіток або тимчасове посвідчення 

3. Оригінал та копію документа про освіту (атестат з додатком). 

4. Сертифікати ЗНО та їх копії. 

5. Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

1 липня – 22 липня реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

14 липня Початок прийому заяв та документів у паперовій 

або електронній формі. 

22 липня о 18 годині Закінчення прийому документів 

27 липня Оприлюднення рейтингового списку абітурієнтів 

4 серпня до 18 години Подання оригіналів документів для тих, які 

рекомендовані до зарахування 

5 серпня Зарахування на держбюджет 

 


