
Шановні випускники технікумів та коледжів! 
Національна металургійна академія 

України 
запрошує до навчання 

(за скороченим терміном)  
на кафедрі 

 

«Якість, стандартизація та сертифікація» (ЯСС) 
 

Підготовка фахівців за Освітньо-професійною програмою 

«Якість, метрологія та експертиза»  
(освітніьо-професійний рівень «бакалавр») 

в рамках спеціальності 

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
 

Навчання можливе за денною та заочною формою як на БЮДЖЕТНІЙ, так і на контрактній 
основі 

Випускники кафедри ЯСС спроможні працювати у будь-якій галузі народного господарства  

(управління, промисловість, сільське господарство, виготовлення продукції харчування, фармакологія, 

торгівля, освіта, надання послуг тощо). Це можливо завдяки унікальній підготовці фахівців з акцентом 

на використання стандартів систем якості: ISO (та ДСТУ ISO) серій 9000, 14000, 22000, 26000, 27000, 

50000, EN 26000, EN 45000, Належних практик, HACCP та ін., що здійснюється лише декількома 

навчальними закладами в Україні, а в Придніпровському регіоні – тільки у нас. 

Можливе працевлаштування в Україні та ЄС: 

 - у відділах управління якістю, технічного контролю, метрології, стандартизації та сертифікації; 

- в контролюючих органах та в аудиторських організаціях; 

- організаціях з розробки стандартів; 

- центрах споживчих експертиз тощо. 
 

База для вступу –  повна спеціальна середня освіта (після технікуму або коледжу).  

Тривалість навчання – 2 (або 3) роки – бакалаврат +1,5 роки – магістратура за фахом. 

Вартість контрактного навчання – 9200 грн/рік за денною формою або від 5400 грн/рік за заочною формою (можлива 

помісячна оплата). 

Достатня кількість бюджетних місць! 

Зарахування на навчання – за результатами фахового іспиту (БЕЗ потреби 
складання ЗНО)! 

Основні спеціалізовані дисципліни навчального плану: 
 

- Управління якістю; 

- Технічний контроль якості; 

 - Метрологiя; 

- Стандартизація продукції та послуг; 

- Оцінка відповідності, атестація та 

 сертифікація продукції, послуг та персоналу; 

- Нормативно-технічне забезпечення митного 

 контролю; 

- Технологічні вимірювання та прилади; 

 

- Методи та засоби вимірювань; 

- Дефектоскопія, випробування та 

випробувальне обладнання; 

- Програмне забезпечення інформаційно-

вимірювальних систем; 

- Товарознавство та споживчі властивості 

продукції; 

- Товарознавча експертиза 

та інші. 
 

Контакти: м. Дніпро, пр-т. Гагарина, 4. 

Офіц. сайт: http://nmetau.edu.ua/, сторінка кафедри ЯСС  https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2037/p0 

e-mail: a.dolzhanskiy@gmail.com, lija618nat@ua.fm 
Для супроводження Вашого вступу звертайтесь до викладача кафедри  Полякової Наталії Володимирівни  

за тел. 068-4164648, 099-3451206 або до приймальної комісії за тел. (056) 745 33 71 


