
Інформація для абітурієнтів (випускників технікумів) 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 – 1 рік 10 місяців для денної форми 2 роки 10 місяців для 

заочної форми 

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), ст. викл. Підгорний Сергій Миколайович (тел. +380-63-446-18-56) 

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ 

Перший конкурсний предмет Українська мова 

або 

Українська мова і література 

Другий конкурсний предмет 

(для вступу на бюджет) 

Математика або Історія України 

 

Другий конкурсний предмет 

(для вступу на контракт) 

Історія України або Математика або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

Фаховий іспит Електрометалургія сталі і феросплавів  

або  

Металургія кольорових металів 
 

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ 

1. Перший конкурсний предмет – 0,25 

2. Другий конкурсний предмет – 0,25 

3. Фаховий іспит – 0,5 
 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ КОНКУРСНОГО БАЛУ 

Українська мова – 130, Математика – 120, Фаховий іспит – 160. 
 

Конкурсний бал = (130*0,25 + 120*0,25 + 160*0,5) = 142,5 бали. 
 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

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

2. Копія ідентифікаційного коду і оригінал 

3. Копія і оригінал диплому, копія і оригінал додатку до диплому 

4. Приписне свідоцтво або військовий квіток або тимчасове посвідчення 

5. Сертифікати ЗНО та їх копії. 



6. Шість кольорових фотокарток розміром 3×4 (4 + 2 резерв). 

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця 

державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог 

для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не 

пізніше 05 серпня 2022 року. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

1 лютого – 9 березня Реєстрація участі у Зовнішньому незалежному 

оцінюванні 

травень - червень Складання зовнішнього незалежного оцінювання 

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 12 годині Закінчення прийому документів 

23 – 28 липня Складання фахових іспитів 

29 липня Оприлюднення рейтингового списку абітурієнтів 

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

рекомендовані до зарахування 

5 серпня Зарахування на держбюджет 

 

 

 

 


