
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Інформація для абітурієнтів 
(випускників 11 класів)  

щодо особливостей вступу на навчання  

на Нікопольський факультет УДУНТ 

 

 Спеціальність 136 Металургія  

профілі  МЕ04 – Металургія чорних металів та феросплавів  

   МЕ09 – Технологія виробництва труб та  

    технологічне проектування  

 Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

 

Терміни навчання –  3 роки 10 місяців для денної форми;  

4 роки 10 місяців для заочної форми 

 

Контактні особи – Єфіменко Ольга Григорівна (тел. 066-714-75-91), Зінченко 

Світлана Михайлівна (тел. 095-311-62-55), Бобкова Лариса Олексіївна (тел. 095-

338-59-47) 

Конкурсні предмети 

Перший конкурсний предмет  оцінки зовнішнього незалежного оцінювання з 

Української мови або Української мови i 

літератури (у 2022 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років) 
Другий конкурсний предмет 
 

оцінки зовнішнього незалежного оцінювання з 

Математики 

Третій конкурсний предмет оцінки зовнішнього незалежного оцінювання з 
Історії України або Іноземної мови або 

Географії або Біології або Фізики або Хімії 

(у 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019-2022 років) 

УВАГА! 

1. Якщо конкурсний бал складає 125 балів i вище вступник має право 

поступати на бюджет. 

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

право поступати на контракт. 

 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ BCTУПУ 

 

1. Документ, що посвідчує особу (паспорт) та його копія.  

2. Оригінал ідентифікаційного коду та його копія. 

3.  Оригінал документу про повну загальну середню освіту та додатку до нього 

та їх копії. 

4. Сертифікати 3HO та ïxні копії. 

5. Приписне свідоцтво або військовий квіток або тимчасове посвідчення та його 

копія. 

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

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

для зарахування , вступу або переведення на вакантні місця державного 

замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів. 

 
К а л е н д а р  в с т у п н и к а  

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА ПОДІЇ 
 

01 лютого – 09 березня Реєстрація на участь у Зовнішньому незалежному 
оцінюванні 

травень –  червень Складання зовнішнього незалежного оцінювання 

01 червня – 13 липня Прийом заяв та документів для участі у вступних 
іспитах для вступників, що користуються 
спеціальними умовами участі у конкурсному відборі 
(зарахування за співбесідою;  участь у конкурсному 
відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2) 

01 липня — 22липня Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
14 липня Початок прийому заяв та документів у nanepoвій 

або електронній формі 

22 липня (о 18 годині) Закінчення прийому документів 

27 липня Оприлюднення рейтингового сnиску абітурієнтів 

04 серпня (до 18:00) Подання оригіналів документів для тих, хто 
peкoмeндoвaні до зарахування 

5 серпня Зарахування на держбюджет 
 

Додатковий прийом на навчання вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб проводиться в період з 25 липня по 23 вересня  
 


