Абітурієнту

ДОКУМЕНТИ,
ЯКІ ПОДАЮТЬ АБІТУРІЄНТИ:

•
•
•
•
•

заява на ім'я директора;
документ про освіту;

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

медична довідка;

НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

8 фотокарток (3х4);
сертифікати Українського центру оцінювання
якості освіти (на базі 11 класів)

Абітурієнт пред’являє особисто:

• паспорт;

УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

• ідентифікаційний код;
УМОВИ ВСТУПУ ДО ТЕХНІКУМУ:
конкурсний відбір:

•

•

на базі 11 класів на підставі сертифікатів
Українського центру оцінювання якості
освіти (математика, українська мова та
література) або вступних іспитів
на базі ПТУ випускники з дипломом кваліфікованого робітника — фаховий іспит

за результатами іспитів: на базі 9 класів:

nfkudunt@nmt.org.ua
• математика
• українська мова (диктант)

Приймальна комісія

Україна
Дніпропетровська обл.
Нікополь,
пр. Трубників, 18
Телефон: (0566)68-72-84
Факс:
(0566)68-72-85
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розташована в ауд. 111.
Час роботи: 8.30 - 16.30
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ВАШ ШЛЯХ ДО УСПІХУ
Телефон: (0566) 68-72-84

НФК НМетАУ

ЗРОБИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР !

Н і к о п о л ь с ь к и й фа х о в и й к о л е д ж Н М е т А У

Досвід підготовки
фахівців -

Випускники здобудуть фахову передвищу освіту
та отримають диплом молодшого фахового бакалавра
за напрямками:

75 років

Шановні випускники !

Бази практики та працевлаштування
13 "МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ "

Випускники отримують фахову

Ви закінчуєте школу і перед Вами стає
передвищу
освіту
та диплом
питання вибору
життєвого
шляху. Головне в житті мати спеціальність, що забезпечить Вам впевненість
молодшого
фахового бакалавра
в майбутньому, наддасть можливість отримати
престижну роботу , фінансову стабільність та добробут. Колектив нашого коледжу допоможе Вам
отримати необхідні знання та практичні навички в
набутті майбутньої спеціальності . Зробіть правильний вибір.

за спеціальностями:
• 131 «Прикладна механіка »
• 133 «Галузеве машинобудування»
• 136 « Металургія»

спеціалізації:
« Виробництво сталі і феросплавів »

Ми чекаємо на Вас!

« Обробка металів тиском »

Директор технікуму

або за результатами вступних іспитів
В.М. Рубанов

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється на базі
сучасно обладнаних кабінетів, лабораторій та майстерень під керівництвом висококваліфікованих педагогів.

Укладені довгострокові договори про соціальне партнерство з базовими підприємствами на працевлаштування, які
узгоджені з МОН. Нашими соціальними партнерами є: ПАТ
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП
НІКОТЬЮБ», ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»,
ПРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»,
ТОВ ВНЦ «ТРУБОСТАЛЬ», ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ КРАНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ
«ЮТІСТ», ПРАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»,
ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЇ АРМАТУРИ»,
ТОВ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

ВСП НФК НМетАУ допомагає

Терміни навчання
денна форма навчання:
3 роки 10 місяців;
на базі 11 класів -

на базі 9 класів 2 роки 10 місяців ;

заочна форма навчання на базі 11 класів - 1 роки 10 місяців.

14 “ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ "
за спеціальністю:

Коледж успішно пройшов акредитацію і має
всі необхідні документи на здійснення освітянської діяльності по підготовці молодших спеціалістів

• 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка »

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:
•

на денну форму навчання

з 30 червня до 13 липня 2021 року
•

на заочну форму навчання

з 1 липня до 18 серпня 2021 року

НФК НМетАУ
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