КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Михайла Остроградського
Вартість першого семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2021/22 н.р. ОС МАҐІСТРА*

Спеціальність (освітньо-професійна програма)
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи
електроспоживання)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод (ОПП)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод (ОНП)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютеризовані системи управління та
автоматика)
Інститут механіки і транспорту
131 Прикладна механіка (Технології машинобудування)
131 Прикладна механіка (Обладнання та технології пластичного формування конструкцій
машинобудування)
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і
обладнання)
133 Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби)
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
(Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії
014.09 Cередня освіта (Інформатика)
113 Прикладна математика (Прикладна математика)
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології
123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерна інженерія)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютерно-інтегровані технологічні
процеси і виробництва)
172 Телекомунікації та радіотехніка (Біотехнічні та медичні апарати і системи)
Факультет економіки і управління
051 Економіка (Економіка)
071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування)
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
075 Маркетинг (Маркетинг)
Факультет права і гуманітарних наук
011 Освітні, педагогічні науки (Освітні, педагогічні науки)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
Германські мови та літератури (переклад включно)
053 Психологія (Психологія)
061 Журналістика (Журналістика)
081 Право (Право)
Факультет природничих наук
101 Екологія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)
101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
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До заяви вступник додає:





Диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) в оригіналі з додатком
Екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування
Оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок (2 примірники)
Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники)



Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для вступників на денну форму
навчання)




Чотири фотокартки (розміром 3х4 см, кольорові, без куточка)
Оригінали та завірені копії документів, які підтверджують пільги (подаються особисто)

* Вартість навчання у 2020 році

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ОС магістра на
основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста, а також для здобуття ОС магістра на основі ступеня магістра
(ОКР спеціаліста) за кошти фізичних осіб за всіма спеціальностями, крім спеціальності 081 «Право»

Етапи вступної компанії
Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі вступних іспитів
Основна сесія єдиного вступного іспиту
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі результатів єдиного
вступного іспиту та фахового випробування
Строки проведення фахових випробувань
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування
на місця державного замовлення
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця
державного замовлення, вимог для зарахування
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця
державного замовлення та виконали вимоги до зарахування
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування

Денна форма
Заочна форма
з 11 травня до 18:00 год.
03 червня 2021 р.
22 – 25 червня 2021 р.
30 червня 2021 р.
з 15 липня до 18:00 год.
23 липня 2021 р.
19 – 30 липня 2021 р.
не пізніше
02 серпня 2021 р.
не раніше
12 серпня 2021 р.
до 18:00 години
07 серпня 2021 р.
до 18:00 години
15 серпня 2021 р.
12 серпня 2021 р.
до 18:00 години
31 серпня 2021 р.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ОС
магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за спеціальністю 081 «Право»
Етапи вступної компанії
Денна форма
Заочна форма
Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
з 11 травня до 18:00 год.
єдиного фахового вступного випробування
03 червня 2021 р.
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі вступних іспитів
22 – 25 червня 2021 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту
30 червня 2021 р.
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
02 липня 2021 р.
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі результатів єдиного
з 15 липня до 18:00 год.
вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
23 липня 2021 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування
не пізніше
на місця державного замовлення
02 серпня 2021 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування
не раніше
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
12 серпня 2021 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця
до 18:00 години
державного замовлення, вимог до зарахування
07 серпня 2021 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця
до 18:00 години
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування
15 серпня 2021 р.
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця
12 серпня 2021 р.
державного замовлення та виконали вимоги до зарахування
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок
не пізніше
цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти
19 серпня 2021 р.
фізичних та/або юридичних осіб
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця
до 18:00 години
за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування
31 серпня 2021 р.
Строки додаткового прийому заяв та документів
Етапи вступної компанії
Денна форма
Заочна форма
Перший етап
Початок прийому заяв та документів
15 вересня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів
15 жовтня 2021 р.
Строки проведення вступних випробувань
16 – 20 жовтня 2021 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 22 жовтня 2021 р.
Другий етап
Початок прийому заяв та документів
01 листопада 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів
19 листопада 2021 р.
Строки проведення вступних випробувань
20 – 22 листопада 2021 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 30 листопада 2021 р.
Адреса приймальної комісії КрНУ імені Михайла Остроградського:
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кімната 2102
Телефон – (0536) 75-86-96;
(067) 4000163
WEB-сайт університету - www.kdu.edu.ua
Сторінка у Facebook - www.facebook.com/pk.krnu Канал у Telegram – https://t.me/KrNU-vstup-official

