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РОЗКЛАД  

проведення вступних випробувань до  

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені Михайла Остроградського в 2021 році 

для вступників за освітнім ступенем бакалавра 

 

Згідно з Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського в 2021 р. та рішенням 

приймальної комісії (протокол № 7 від 15 червня 2021 р.) затвердити наступний розклад 

складання вступних випробувань до університету: 

 

– 30 червня проведення консультацій з української мови та літератури для 

вступників на місця державного замовлення за ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (потік І); 

– 01 липня проведення вступного іспиту з української мови та літератури для 

вступників на місця державного замовлення за ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (потік І); 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок) 

для вступників на місця державного замовлення (потік І); 

– 02 липня проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок) 

для вступників на місця державного замовлення (потік І); 

проведення консультацій з історії України, математики, біології, іноземної 

мови для вступників на місця державного замовлення за ОС бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти (потік І); 

– 03 липня – проведення вступних іспитів з історії України, математики, 

біології, іноземної мови для вступників на місця державного замовлення за ОС 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (потік І); 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (живопис) 

для вступників на місця державного замовлення; (потік І); 

– 04 липня проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (живопис) 

для вступників на місця державного замовлення (потік І); 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІ); 

– 05 липня – проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІ); 

проведення консультацій з історії України, математики, хімії, іноземної мови, 

фізики, географії, біології для вступників на місця державного замовлення за ОС 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (потік І); 

– 06 липня – проведення вступних іспитів з історії України, математики, хімії, 

іноземної мови, фізики, географії, біології для вступників на місця державного 

замовлення за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (потік І); 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (живопис) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІ); 



– 07 липня – проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (живопис) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІ); 

проведення консультацій з української мови та літератури для вступників на 

місця державного замовлення за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти (потік ІІ); 

– 08 липня – проведення вступного іспиту з української мови та літератури для 

вступників на місця державного замовлення за ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (потік ІІ); 

– 09 липня – проведення консультацій з історії України, математики, хімії, 

іноземної мови, фізики, географії, біології для вступників на місця державного 

замовлення за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (потік ІІ); 

– 10 липня – проведення вступних іспитів з історії України, математики, 

біології, іноземної мови для вступників на місця державного замовлення за ОС 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (потік ІІ); 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІІ); 

– 11 липня – проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІІ); 

проведення консультацій з історії України, математики, хімії, іноземної мови, 

фізики, географії, біології для вступників на місця державного замовлення за ОС 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (потік ІІ); 

– 12 липня – проведення вступних іспитів з історії України, математики, хімії, 

іноземної мови, фізики, географії, біології для вступників на місця державного 

замовлення за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (потік ІІ); 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (живопис) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІІ); 

– 13 липня – проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (живопис) 

для вступників на місця державного замовлення (потік ІІІ); 

– 16 липня – проведення консультацій з української мови та літератури та для 

проходження співбесіди для вступників на місця державного замовлення за ОС бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти; 

– 17 липня проведення вступного іспиту з української мови та літератури та 

для проходження співбесіди для вступників за ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти; 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок); 

– 18 липня проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (рисунок); 

проведення консультацій з історії України, математики, біології, іноземної 

мови для вступників за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти; 

– 19 липня – проведення вступних іспитів з історії України, математики, 

біології, іноземної мови для вступників за ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти; 

проведення консультації з творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» 

(живопис); 

– 20 липня проведення творчого конкурсу за спеціальністю 022 «Дизайн» (живопис); 

проведення консультацій з історії України, математики, біології, іноземної 

мови для проходження співбесіди для вступників за ОС бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти; 

– 21 липня – проведення вступних іспитів з історії України, математики, хімії, 

іноземної мови, фізики, географії, біології для вступників за ОС бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти; 



– 23 липня – проведення консультації з української мови та літератури для 

вступників за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра зазначених у пп. 7.2.-7.7. Правил прийому; 

– 24 липня – проведення вступного іспиту з української мови та літератури для 

вступників за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра зазначених у пп. 7.2.-7.7. Правил прийому; 

проведення консультації з Історія України або математика, або фізика, або 

іноземна мова, або біологія, або географія, або хімія для вступників за ОС бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

зазначених у п. 7.2.-7.7. Правил прийому; 

– 26 липня – проведення вступного іспиту з Історія України або математика, 

або фізика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або хімія для вступників за 

ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра зазначених у п. 7.2.-7.7. Правил прийому; 

– 27 липня – проведення консультацій з фахових випробувань для вступників 

ДЕННОЇ форми навчання за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра Інституту електромеханіки, енергозбереження 

і систем управління та Інституту механіки і транспорту; 

– 28 липня – проведення фахових випробувань для вступників ДЕННОЇ форми 

навчання за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління та 

Інституту механіки і транспорту; 

проведення консультацій з фахових випробувань для вступників ДЕННОЇ форми 

навчання за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра Факультету природничих наук, Факультету 

електроніки і комп’ютерної інженерії, Факультету права, гуманітарних і соціальних 

наук та Факультету економіки і управління 
– 29 липня – проведення фахових випробувань для вступників ДЕННОЇ форми 

навчання за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра Факультету природничих наук, Факультету 

електроніки і комп’ютерної інженерії, Факультету права, гуманітарних і соціальних 

наук та Факультету економіки і управління 
проведення консультацій з фахових випробувань для вступників ЗАОЧНОЇ 

форми навчання за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра; 

– 30 липня – проведення фахових випробувань для вступників ЗАОЧНОЇ форми 

навчання за ОС бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра; 

– 12 серпня – проведення консультацій з фахових випробувань для вступників, 

які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають 



його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план; 

– 13 серпня – проведення фахових випробувань для вступників, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

– 14 вересня – проведення консультацій з української мови та літератури для 

вступників за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра; 

– 15 вересня – проведення вступного іспиту з української мови та літератури 

для вступників за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра; 

проведення консультацій з Історії України або математики, або фізики, або 

іноземної мови, або біології, або географії, або хімії (2 предмет) для вступників за ОС 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра; 

– 16 вересня – проведення вступних іспитів з Історії України або математики, 

або фізики, або іноземної мови, або біології, або географії, або хімії (2 предмет) для 

вступників за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра; 

проведення консультацій з Історії України або математики, або фізики, або 

іноземної мови, або біології, або географії, або хімії (3 предмет) для вступників за ОС 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти; 

проведення консультацій з фахових випробувань для вступників за ОС бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, вступників, які здобули раніше такий самий або вищий ступень (рівень) вищої 

освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, які вступають на вакантні місця; 

– 17 вересня – проведення вступних іспитів з Історії України або математики, 

або фізики, або іноземної мови, або біології, або географії, або хімії (3 предмет) для 

вступників за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти; 

проведення фахових випробувань для вступників за ОС бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, вступників, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступень (рівень) вищої освіти або здобувають 

його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план, які вступають на вакантні місця; 

 

Вступні випробування для вступників за ОС бакалавр (іноземці) проводиться за 

окремим графіком. 

 

Початок консультацій о 17.00. 

 

Збір вступників в день вступних випробувань біля другого корпусу університету о 

08:00. 

Початок вступних випробувань о 09:00. 



 

Вступники, які проходять вступні іспити допускаються до участі в них за наявності 

оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право 

вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

 

Вступникам дозволено приносити на вступне випробування тільки письмове 

приладдя (окрім вступників за спеціальністю ОС бакалавра 022 «Дизайн»). 

 

 

 

Заступник голови ПК       В.М. Усатюк 

 

Відповідальний секретар ПК      Д.В. Рєзнік 


