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1. Загальні положення 

 
Ці Правила розроблені на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 809 від 02.09.2008 року. 
Національна металургійна академія України (далі НМетАУ) є вищим навчальним 

закладом IV рівня акредитації. Статус Національної Академії надано Указом Президента 
України №1145/99 від 8 вересня 1999 року. Сертифікат IV рівня акредитації серія РД – IV № 
045916 від 11.03.2006. 

Прийом та підготовка фахівців у НМетАУ у 2009 році здійснюється відповідно до Ліцензії 
на надання освітніх послуг серії АВ № 363283 від 18.10.2007 р. 

Прийом до НМетАУ здійснюється: 
- за напрямами – для отримання  освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 
- за спеціальностями – для отримання  освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” та 

„магістр”. 
Аудиторні заняття під час навчання здійснюються у групах, що відносяться до  

факультетів денної форми навчання, факультету безвідривного навчання, де заняття 
проводяться по суботах, та заочного факультету.  

До НМетАУ приймаються громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. 

Прийом на всі освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра 
здійснюється на конкурсній основі. 

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія. Приймальна комісія діє 
згідно з Положенням про приймальну комісію. 

Фінансування підготовки фахівців у НМетАУ здійснюється: 
- за рахунок видатків державного бюджету України – за державним замовленням; 
- за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. 
Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста 

та магістра у поточному році за рахунок видатків державного бюджету визначаються щорічно 
Міністерством освіти і науки України. 

Обсяги прийому за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб визначаються як різниця 
між ліцензійним обсягом та обсягом прийому за рахунок видатків державного бюджету у 
поточному році. Розмір плати за навчання для вступників 2009 року затверджено на засіданні 
Вченої ради академії 16.10.2008 р. Навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 
здійснюється на підставі договору, який має бути укладений до зарахування. 

 
2. Зарахування 
 
Зарахування до НМетАУ здійснюється наказом ректора на підставі рішення приймальної 

комісії. Рішення про зарахування приймається на засіданні приймальної комісії у разі 
виконання вступником умов конкурсу або підтвердження його права на вступ поза конкурсом 
та надання оригіналів всіх необхідних документів у відповідності до п.п. 5 та 6 цих Правил.  

Зарахування проводиться до 10 серпня поточного року. 
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Термін прийому документів, включаючи сертифікати Українського центру оцінювання 

якості освіти, для вступу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних 
осіб, може бути подовжено за рішенням приймальної комісії до 25 серпня.  

Зарахування до академії для отримання ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» випускників 
бакалаврату «Металургія» проводиться до 20 лютого 2009 р. 

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату 
у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 
08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026 

 
3. Конкурс 
 
Конкурс проводиться з метою надання права на навчання у НМетАУ, у тому числі і за 

державним замовленням, вступникам, що отримали найкращі результати у конкурсному 
відборі. 

Конкурс проводиться: 
- для вступників на базі повної середньої освіти – за напрямами підготовки бакалаврів; 
- для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст» - за напрямами підготовки 

бакалаврів; 
- для вступників на базі ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» - за спеціальностями підготовки 

спеціалістів та магістрів. 
 
3.1. Конкурс для вступу на 1 курс для навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалавра.  
3.1.1. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійною 

програмою бакалавра приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну 
загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, 
отримані у 2009 році з оцінками не нижче 124 балів за 200 бальною шкалою. 

При вступі на окремі напрями підготовки, у залежності від кількості місць державного 
замовлення у поточному році, мінімальний бал сертифікату з профільного предмету може бути 
збільшено за рішенням приймальної комісії до початку прийому документів.  

Конкурсний відбір вступників здійснюється на підставі: 
- Оцінок (кількості балів), що зазначені у сертифікатах Українського центру оцінювання 

якості освіти, отриманих у 2009 році. 
- Суми балів, набраних вступником на вступних конкурсних тестуваннях. 
3.1.2. Перелік предметів, з яких приймаються сертифікати Українського центру 

оцінювання якості освіти та проводяться вступні випробування для вступу на перший курс 
НМетАУ на базі повної середньої освіти 

 
№ 
з/п 

Назва напряму підготовки Назва предметів 

1 Металургія Математика 
або фізика 
або хімія  

Українська мова та література 

2 Хімічна технологія Математика 
або фізика 
або хімія  

Українська мова та література 

3 Ливарне виробництво Математика 
або фізика 
або хімія  

Українська мова та література 

4 Електромеханіка Математика 
або фізика 

Українська мова та література 

5 Інженерне матеріалознавство Математика 
або фізика 
або хімія  

Українська мова та література 
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№ 
з/п 

Назва напряму підготовки Назва предметів 

6 Машинобудування Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

7 Інженерна механіка Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

8 Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 

Математика 
або фізика 
або хімія  

Українська мова та література 

9 Економіка підприємства Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

10 Фінанси Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

11 Облік та аудит Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

12 Менеджмент Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

13 Економічна кібернетика Математика 
або фізика 

Українська мова та література 

14 Комп’ютерні науки  Математика 
або фізика 

Українська мова та література 

15 Теплоенергетика Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

16 Автоматизація та комп’ютерно - 
інтегровані технології 

Математика Українська мова та література 

17 Професійна освіта Математика 
або фізика 
або хімія  

Українська мова та література 

18 Документознавство та інформаційна 
діяльність 

Математика 
або фізика  

Українська мова та література 

19 Філологія Іноземна 
мова 
(англійська 
або 
німецька) 

Українська мова та література 

 
3.1.3. Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню 

освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших  утворених 
відповідно до законів України  військових формувань, а також правоохоронних органів 
спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової 
служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, 
сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом,  беруть 
участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з  кількістю балів 
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  або з  кількістю балів вступних 
випробувань.  

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-
інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір 
- з  кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  або з  кількістю 
балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому 
вищого навчального закладу  за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. 

3.1.4. У разі набрання декількома вступниками, що претендують на одне місце, однакової 
суми балів, приймальною комісією здійснюється: 
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а) порівняння тестових оцінок з предмету, що є профільним при навчанні за обраним 

напрямом підготовки; 
б) порівняння оцінок з документу про повну загальну середню освіту. 
3.1.5. При наявності вакантних місць приймальна комісія має право допускати до участі в 

конкурсі осіб, які подавали документи та сертифікати в інший ВНЗ, але не пройшли за 
конкурсом при наявності відповідних сертифікатів. 

3.1.6. Конкурс сертифікатів українського центру оцінювання якості освіти та вступні 
випробування розпочинаються 30 липня. Дата закінчення конкурсу та дата, від якої 
починається п`ятиденний термін подання оригіналів документів визначається приймальною 
комісією і оприлюднюються до 29 липня. 

 
3.2. Конкурс для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на 

базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.  
За рішенням приймальної комісії прийом на навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста може 
здійснюватися на другий або третій курси. 

Набір на скорочений термін навчання (другий та третій курси) здійснюється на місця, що 
фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Кількість місць визначається 
приймальною комісією як різниця між ліцензійним обсягом та кількістю студентів, що 
навчаються за відповідним напрямом підготовки на момент прийому. 

При вступі на третій курс плата за перший рік навчання збільшується на 50 відсотків. 
До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за скороченими термінами підготовки 

на старші курси для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр приймаються особи, 
які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та диплом 
молодшого спеціаліста відповідного напряму. 

Конкурсний відбір вступників здійснюється на підставі результатів фахових співбесід з 
урахуванням оцінок з додатку до диплома молодшого спеціаліста. 

 
3.3. Конкурс для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та 

магістра. 
 
До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами 

спеціаліста та магістра приймаються особи, які мають диплом бакалавра. Прийом здійснюється 
у відповідності до положень про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами 
спеціаліста та магістра, затверджених Вченою Радою академії. 

Конкурсний відбір вступників здійснюється на підставі рейтингового показника, який 
визначається як сума середнього балу оцінок з додатку до диплома бакалавра та результатів 
вступних випробувань. Формування рейтингового показника та організація конкурсу при вступі 
на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами спеціаліста та магістра здійснюється 
атестаційними комісіями, що діють у відповідності до „Положення про фахові атестаційні 
комісії НМетАУ”. Терміни прийому документів та проведення вступних випробувань 
встановлюються приймальною комісією. 

 
4. Вступні випробування 
 
4.1. Організація вступних випробувань.  
 
Вступні випробування проводяться з метою визначення можливості вступників 

засвоювати відповідні фахові навчальні програми. 
Розклад вступних випробувань, консультацій та роботи апеляційних комісій визначається 

приймальною комісією та оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до початку випробувань. 
Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 100-

бальною шкалою від 100 до 200 балів. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, 
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нижче середнього рівня (124 балів за 200-бальною шкалою), та ті, які забрали документи до 
участі в наступних вступних випробуваннях та в подальшому  конкурсі не допускаються. 

Результати вступних випробувань видаються на руки абітурієнту та (або) 
оприлюднюються не пізніше ніж через 4 робочих дня після випробування. 

Вступники, що залишилися незадоволеними результатами вступних випробувань можуть 
подати на апеляцію. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 
комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Запис на апеляцію проводиться у день 
видачі результатів випробувань. 

  
4.2. Вступні випробування при вступі на 1 курс для навчання за освітньо-професійною 

програмою бакалавра на базі повної середньої освіти проводяться виключно для осіб, які мають 
на це право у відповідності до п. 3.1.2. цих Правил. 

 
Для проведення вступних випробувань на перший курс навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра наказом ректора академії створюються предметні комісії. 
Порядок проведення, перевірки та оцінювання результатів тестувань знань розробляється 

предметними комісіями та затверджуються приймальною комісією. Оцінювання знань 
вступників на фахових вступних випробуваннях та/або творчих конкурсах вищого навчального 
закладу (відповідно до пункту 16 цих Умов) повинно здійснюватися за 100-бальною шкалою від 
100 до 200 балів. Для осіб, які не вивчали (не атестовані) з української мови, приймальна 
комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів установлює 
вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень. 

 
4.3. Вступні випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 
 
Вступним випробуванням для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є фахова 
співбесіда, що проводиться з фахових дисциплін відповідного напряму підготовки. Співбесіда 
проводиться комісією, створеною наказом ректора. 
 

4.4. Вступні випробування для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 
спеціаліста та магістра. 

 
Вступним випробуванням для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

спеціаліста та магістра є письмове тестування з дисциплін, що характеризують підготовку 
бакалавра за відповідним напрямом. 

Тривалість тестування - 2 години. 
Перевірку робіт здійснюють члени атестаційної комісії. Перед перевіркою роботи 

шифруються для забезпечення їх анонімності. 
Для вступників, що у поточному році отримали диплом бакалавра у НМетАУ, 

результатами вступного тестування вважаються результати державної атестації бакалавра. 
Вступники, що відносяться до цієї категорії, повинні особисто з’явитися у встановлений 

термій до приймальної комісії та пройти процедуру заявлення результатів державної атестації 
бакалавра.  

 
5. Особливі умови вступу 
 
Особливі умови вступу поширюються на вступників, що надали до приймальної комісії 

документи, що підтверджують право на пільги та оригінали документів, необхідних для 
зарахування до 29 липня. Рішення про надання вступникові особливих умов вступу 
приймається приймальною комісією. 
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5.1. Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифікатів 

Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого 
пунктом 16 цих Умов  рівня:  

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки 
(спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру 
оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками  олімпіад; 

призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони 
вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, з якого вони 
є призерами  олімпіад;  

Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів  фахової майстерності  та  
ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу 
державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки 
(спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів 
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. 

 
5.2. Зарахування поза конкурсом 
 
Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 

(одержанні   відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до пункту 16 
цих Умов)  не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються: 

особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” надане таке право; 

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років; 

інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання 
за обраним напрямом (спеціальністю); 

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право; 

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, 
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;  

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на 
орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року  № 6 “Деякі питання соціального захисту 
членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”.  

 
5.3. Переважне право на зарахування 

  
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів 

мають : 
особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із 

змінами) надане таке право;  
особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від  21.02.2002  № 

157  “Про  додаткові  заходи   щодо  посилення  турботи   про захисників Вітчизни, їх правового 
і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”; 

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від  12.09.2007  № 
849  “Про  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про 
основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня 
населення у 2008 році”;   
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особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та 
військових підрозділів вищих навчальних закладів; 

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або 
срібною медаллю; 

 особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку 
надано статус гірського.    
 

6. Подання документів 
 
Форма та перелік документів, необхідних для вступу до НМетАУ встановлюється 

приймальною комісією. Ксерокопії документів (крім паспорта) завіряються за оригіналом в 
установленому порядку. 

Прийом документів від вступників розпочинається о 9.00 годині 29 червня і закінчується о 
12.00 годині 29 липня. 

Для участі у вступних випробуваннях вступник подає особисто: 
- копію паспорта 
- оригінал чи завірену копію документа про повну загальну середню освіту, документа про 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
- медичну довідку за формою 086-О (оригінал або її завірену копію) 
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (у разі навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – 8) 
- написану власноруч заяву про вступ по формі, встановленій приймальною комісією 
- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, зазначених у п. 

3.1.2. цих Правил (оригінал або завірену копію). 
Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал 
сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-О (при поданні їх 
копій) вступник пред’являє особисто. 

Оригінали інших документів подаються вступником, якщо він претендує на пільги, 
встановлені законодавством України відповідно до п. 5 цих Правил або викликані 
обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки 
(спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для 
подання документів. 

У разі виконання умов конкурсу та отримання рекомендації до зарахування, або 
підтвердження його права на вступ поза конкурсом та проходження встановлених вступних 
випробувань вступник у п’ятиденний термін після оголошення результатів конкурсу подає до 
приймальної комісії  оригінал документа про повну загальну середню освіту, документа про 
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, медичної довідки та сертифіката. 

Особи, які в установлений приймальною комісією термін не подали до приймальної 
комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього 
державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості 
освіти, втрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету. 

 
7. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства 
 
Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється згідно до 

„Положення про прийом іноземних громадян та осіб без громадянства”, що є додатком до цих 
правил. 

При прийомі на навчання осіб, які пред’являють (подають) документ про здобуту освіту 
іноземних держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації 
документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в 
установленому порядку.  

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, 
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, 
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приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах 
обсягів державного замовлення.  

 
8. Додаткові умови 
 
Усі питання, пов’язані з прийомом до НМетАУ, розв’язуються приймальною комісією.  
Іногороднім вступникам в разі потреби за рішенням спеціальної комісії може бути 

надано місце у гуртожитку. 
У разі порушення вступником правил поведінки під час вступних заходів, нанесення 

матеріальної та іншої шкоди академії, він за рішенням приймальної комісії може бути 
відсторонений від участі у подальших вступних заходах та у конкурсі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії 
Ректор НМетАУ       О.Г.Величко 
 


