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ПАМ’ЯТКА АБІТУРІЄНТУ 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 
інформацію щодо умов вступу буде розміщено на 
сторінці НФ (https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002), а 
також на сторінці для вступників на порталі ЄДБО: 

https://vstup.edbo.gov.ua/  

Терміни подачі оригіналів документів та інші 
важливі аспекти вступної кампанії для вступників 
будуть оприлюднені після ухвалення Міністерством 
освіти і науки України Правил прийому до внз у 2023 
році.  

Вступникові необхідні такі документи:  

документ, що посвідчує особу (паспорт) та його копія; 
оригінал документу з додатком до нього про раніше 
здобуту освіту, на основі якої здійснюється вступ, та їхні 
копії; сертифікати з.н.о. (за потреби) та їхні копії; шість 
фотокарток 3×4 см (4+2 резерв).  

Під час подання заяви в паперовій формі вступник 
пред’являє особисто оригінали документів та 
військовий квиток або посвідчення про приписку.  

За наявності пільг у вступника необхідно надати до 
приймальної комісії документи, які підтверджують 
пільги, і зареєструвати їх.  
Про додатковий прийом на навчання вступників на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб буде 
повідомлено пізніше.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

 
Відповіді на питання щодо курсів можна отримати за 

тел. (050) 922-00-84 (Viber) 

КОНТАКТИ 

(066) 714-75-91     (095) 322-85-97     (067) 714-75-91 

E-mail: orevenk@i.ua;  ipk68@i.ua 

ІНТЕРНЕТ 
Сторінки НФ: 

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002 
https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p4307 

 

Фейсбук:  https://is.gd/NcLtR9  
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Освітня програма 
(спеціальність) 

136 Металургія 

Фахові спрямування: 

МЕ04 - Металургія чорних 
металів та феросплавів 

МЕ09- Технологія виробництва 
труб та технологічне 
проектування 
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ВІДПОВІДІ НА ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ 
- Що мені дасть навчання на факультеті? 

Відповідь: - Це реальна можливість отримати 
достойно оплачувану роботу дома, в м. Нікополь (або 
містах Марганець, Покров), з перспективою 
подальшого кар’єрного зростання. 

- Як факультет може надати достойну роботу? 
Відповідь: - Факультетом укладені договори про 
співробітництво з усіма крупними підприємствами-
роботодавцями регіону, серед яких АТ НЗФ, ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН", ТОВ"ВО "ОСКАР", ТОВ "НВО "ТРУБОСТАЛЬ", ТОВ 
"ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА", АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" та АТ 
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" та багато інших. Цими договорами 
передбачено можливість працевлаштування випускників 
факультету. За час існування факультету (з 1998 р.) на 
підприємствах Нікополя й регіону було працевлаштовано 
понад тисячу випускників. Зараз на факультеті навчаються 
діти та внуки цих випускників. 

- Яку заробітну платню я буду отримувати? 
Відповідь: - Рівень заробітної плати на провідних 
підприємствах м. Нікополя є конкурентним не тільки з 
підприємствами м. Дніпро, але й з доходами т.з. 
заробітчан, що виїжджають за кордон, бо роботодавці 
завжди зацікавлені в утриманні висококваліфікованих 
фахівців.  

- Чи важко вчитися на факультеті? Відповідь: - 
Важко (але цілком реально) зрозуміти, що ваш успіх у 
житті залежить виключно від вас самих, від вашої 
наполегливості та сумління, вміння мобілізувати себе 
на вирішення завдань, що ставить життя. Досвід наших 
студентів показує, що цілком  можливо без шкоди для 
навчання поєднувати його з роботою. 

- Який диплом отримують випускники 
факультету? Відповідь: - Кінцевим результатом 
навчання на Нікопольському факультеті є диплом про 
вищу освіту з присвоєнням ступеня «бакалавр». 
Навчання може бути продовжене для здобуття 
ступеня «магістра». 

 

 

МІСІЯ ФАКУЛЬТЕТУ 
Підготовка конкурентоспроможних фахівців 

шляхом інтеграції навчання та виробництва, постійної 
співпраці з підприємствами-партнерами з метою 
врахування вимог до набору професійних якостей у 
випускників, наближення місця надання освітніх послуг 
до їх споживачів.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
Випускники можуть займати первинні робочі, 

інженерно-технічні та керівні (низової ланки) посади 
відповідно до Державного класифікатора професій ДК 
003:2010 (3117 – Технічні фахівці в галузі видобувної 
промисловості та металургії; 3119 – Інші технічні 
фахівці в галузі фізичних наук та техніки), а також інші 
посади на промислових підприємствах.  

 
 

 

 

КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ – ЦЕ НЕ ЗАВТРА, 
АЛЕ ВЖЕ СЬОГОДНІ 

Нижче перераховані окремі підприємства та 
посади, які нині обіймають випускники нашого 

факультету 2019-2022 років*: 

АТ «Нікопольський завод феросплавів» 
головний метролог – начальник ЦЛАМ; енергетик 
ЦПФ; механік ЦВПФП; начальник виробничо-
технічного бюро; начальник зміни ПЦ-9 та ін. 

ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ» 
провідний фахівець технічного супроводу 
продажів; начальник зміни цеху № 2; провідний 
інженер-технолог ЦЗЛ та ін. 

ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 
змінний майстер дільниці оброблення труб; 
начальник металографічної лабораторії; майстер 
дільниці відділу готової продукції; старший 
майстер ділянці підготовки труб та ін. 

АТ «Покровський ГЗК» 
директор з безпеки та режиму; майстер механічної 
дільниці РМЦ та ін.  

* перелік не повний і постійно уточняється 
відповідно до кар’єрного зростання випускників 

 


