ВСП «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ
на 2020-2021 навчальний рік
- на денне відділення на бюджетній (безоплатній) основі на базі
9-11 класів та
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника;
- на заочне відділення на бюджетній (безоплатній) та контрактній (платній) основі на
базі 11 класів та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія (Виробництво сталі і феросплавів)
136 Металургія (Обробка металів тиском)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
273 Залізничний транспорт
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
УМОВИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ БЕЗ СЕРТИФІКАТІВ ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (ЗНО)
Конкурсний відбір на навчання до Запорізького металургійного коледжу ЗНУ
здійснюється за результатами вступних іспитів в коледжі:
- для вступу на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) у формі вступних
іспитів з української мови (диктант) і математики (тестування);
- для вступу на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) у формі вступних
іспитів з української мови та літератури і математики або фізики у формі тестування.
- для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у
формі вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування обраної
спеціальності.
Коледж дасть Вам можливість здобути освітньо-професійний ступінь фахового
молодшого бакалавра. На вас чекають затишна бібліотека, майстерні практичного навчання,
аудиторії з сучасним лабораторним обладнанням, мультимедійною технікою. Студенти, які
досягають високих результатів, мають можливість отримувати академічну стипендію ПАТ
«Запоріжсталь» в розмірі 1260 грн, а також ще 10 категорій соціальних стипендій.
Студенти, які мешкають в іншому місті (селищі), забезпечуються гуртожитком. В
гуртожитку створені всі умови для того щоб студенти, почувалися, як вдома. Кімнати
укомплектовані необхідними меблями. У гуртожитку є комфортні вестибюлі, затишні кухні,
санітарно-гігієнічні приміщення та кімната для самопідготовки.
Прийом заяв та документів:
На базі 9 класів : з 30.06.2020 по 13.07.2020р.
На базі 11 класів (денна форма навчання):
- на основі співбесіди або вступних іспитів з 13.08.2020 по 22.08.2020р.
- на основі сертифікатів ЗНО з 13.08.2020 по 01.09.2020р.
На базі 11 класів (заочна форма навчання): з 13.08.2020 по 27.08.2020р.
На базі кваліфікованого робітника (денна/заочна форма навчання): з 13.08.2020
по 28.08.2020р.
Адреса коледжу: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 71.
Проїзд до зупинки «Набережна»: тролейбусом №14; маршрутними автобусами № 73,
83, 85, 59, 99
Довідки за телефонами: 770-80-81, 050-851-82-22 (приймальна комісія).
Сайт коледжу: http://www.zmk.zp.ua, https://www.facebook.com/zmk.zp.ua/
Ласкаво просимо до Запорізького металургійного фахового коледжу
Запорізького національного університету

