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КРЕМЕНЧУК – 2022 



ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

на навчання для здобуття вищої освіти в Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 

2022 року № 598 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністрества 

освіти і науки України від 02 липня 2022 року № 608, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 липня 2022 року № 797/38063, вносяться 

наступні зміни: 

 

1. У абзаці другому пункту 2.4. розділу ІІ слова «фахового іспиту» 

замініти словами «розгляду мотиваційних листів». 

2. У розділі ІV: 

1) у пункті 4.2.: 

таблицю 4.1 викласти в такій редакції: 

«Таблиця 4.1 – Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди, яку проводить Університет 

Етапи вступної компанії 
Денна  

форма  

Заочна  

форма 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня 2022 р. 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 годині 

08 серпня 2022 р. 

Строки проведення індивідуальної усної співбесіди 09 – 16 серпня 2022 р. 

Оприлюднення списків осіб рекомендованих до 

зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про 

отримання чи не отримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету 

не пізніше 12:00 години 

17 серпня 2022 р. 

Строк виконання вступниками, які отримали 

рекомендації до зарахування за результатами 

співбесіди, вимог до зарахування на місця 

державного замовлення 

до 10:00 години 

20 серпня 2022 р. 

Строк зарахування вступників, які отримали 

рекомендації до зарахування на місця державного 

замовлення за результатами співбесіди та виконали 

вимоги до зарахування  

не пізніше 15:00 години 

22 серпня 2022 р.»; 

 

таблицю 4.2 викласти в такій редакції: 



«Таблиця 4.2 – Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за квотою-2 

Етапи вступної компанії 
Денна  

форма  

Заочна  

форма 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня 2022 р. 

Початок прийому заяв та документів: 

для заяв в паперовій формі 

для заяв електронній формі 

 

11 липня 2022 р. 

29 липня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають: 

 – за результатами індивідуальної усної співбесіди: 

 

– за результатами національного мультипредметного 

тесту або зовнішнього незалежного оцінювання: 

 

 

 

о 18:00 годині 

08 серпня 2022 р. 

 

о 18:00 годині 

16 серпня 2022 р. 

Строки проведення індивідуальної усної співбесіди 11 – 16 серпня 2022 р. 

(до 26 вересня в порядку 

додаткового набору) 

Оприлюднення списків осіб рекомендованих до 

зарахування за квотою-2: 

– перший етап 

 

– другий етап 

 

 

не пізніше 12:00 години 

17 серпня 2022 р. 

не пізніше 12:00 години 

29 вереня 2022 р. 

Строк виконання вступниками, які отримали 

рекомендації до зарахування за квотою-2: 

– перший етап 

 

– другий етап 

 

 

до 10:00 години 

20 серпня 2022 р. 

до 10:00 години 

30 вересня 2022 р. 

Строк зарахування вступників, які отримали 

рекомендації до зарахування за квотою-2 та 

виконали вимоги до зарахування: 

– перший етап 

 

– другий етап (шляхом переведення на вакантні 

місця державного (регіонального замовлення)) 

 

 

не пізніше 15:00 години 

22 серпня 2022 р. 

не пізніше 15:00 години 

30 вересня 2022 р.». 

 

2) у пункті 4.3. таблицю 4.7 викласти в такій редакції: 

Таблиця 4.7 – Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

раніше ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 



тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за всіма 

спеціальностями, крім спеціальності 081 «Право» (перший етап) 

Етапи вступної компанії Строки 

Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 12 серпня 2022 р. 

Строки проведення вступних випробувань 13 серпня 2022 р. 

Оприлюднення списків вступників, 

рекомендованих до зарахування 

не пізніше  

15 серпня 2022 р. 

Строк виконання вступниками, які отримали 

рекомендації до зарахування, вимог до 

зарахування 

не пізніше  

16 серпня 2022 р. 

Строк зарахування вступників, які отримали 

рекомендації до зарахування  

не пізніше  

17 серпня 2022 р. 

 

3. У розділі V: 

1) абзац четвертий пункту 5.1. викласти у такій редакції: 

«– для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у 

разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 - 2021 

років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих 

Правил прийому, крім осіб, місце проживання яких зареєстровано 

(задекларовано) на особливо небезпечній території;». 

2) пункт 5.3 викласти у такій редакції:  

«5.3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

Уповноважена особа приймальної комісії вносить у ЄДЕБО поданий разом з 

такою заявою мотиваційний лист.» 

3) пункт 5.4. доповнити новим абзацом такого змісту: «Вступники, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 

території, можуть зазначити це в заяві.» 

4) абзац п'ятий пункту 5.5. викласти у такій редакції: 

«– документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови 

участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 

передбачені розділом VII цих Правил прийому.». 

5) у пункті 5.6. абзац шостий викласти у такій редакції: 

«Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, 

творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу 

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

вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного 

листка з фотокарткою. У разі дистанційного проведення вступних випробувань 

екзаменаційний лист з фотокарткою знаходиться в екзаменаторів. За умови 

проведення індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу у 

дистанційному форматі подання документів відбувається шляхом надсилання їх 

сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 

електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re38066?ed=2022_07_02&an=58


Університету pk.kdu.edu@gmail.com.» 

6) пункт 5.7. викласти у такій редакції: 

«5.7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 

передбачених розділом VII цих Правил прийому, вступник подає особисто під 

час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами 

прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що 

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти, передбачених розділом VII цих Правил 

прийому, унеможливлюють їх реалізацію. 

Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії Університету pk.kdu.edu@gmail.com.». 

7) абзац другий пункту 5.8. виключити. 

8) пункт 5.10. викласти в такій редакції: 

«5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 

передбачених розділом VII цих Правил прийому.» 

 

4. У розділі VI: 

1) абзац другий пункту 6.2. викласти в такій редакції: 

«Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + 

ОУ або КБ = ТК;»; 

2) пункт 6.8. доповнити новим абзацом такого змісту: «Фаховий іспит при 

вступі на навчання за спеціальностями 071 «Облік і опадаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» проводиться 

дистанційно.»; 

3) абзац четвертий пункту 6.10. викласти в такій редакції: «Фаховий іспит 

при вступі на навчання за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 071 

«Облік і опадаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 

«Маркетинг», 081 «Право» проводиться очно в Університеті.»; 

4) пункт 6.16. доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому 

Університету (додаток 10). 

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням 

мотиваційних листів Університет проводить перевірку мотиваційних листів на 

оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки 

уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 

уповноважений).». 

5) абзац перший пункту 6.18. викласти в такій редакції: 

«Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 

Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом ректора Університету, з урахуванням 

необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re38066?ed=2022_07_02&an=58
https://ips.ligazakon.net/document/view/re38066?ed=2022_07_02&an=58
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студентського самоврядування, зовнішніх експертів. Апеляції на результати 

випробувань повинні подаватись до приймальної комісії особисто вступником 

не пізніше 12 години наступного робочого дня після оголошення результатів 

відповідного випробування. Апеляція розглядається тільки в присутності 

вступника.». 

6) у пункті 6.20. після слова «результати» доповнити словами 

«індивідуальної усної співбесіди,». 

 

5. У розділі VІI: 

1) у пункті 7.1.: 

абзац четвертий після слів «замість національного мультипредметного 

тесту» доповнити словами «, можливість подання оцінок з інших предметів, ніж 

встановлено цими Правилами прийому»; 

2) у пункті 7.2.: 

абзац перший викласти у такій редакції: 

«7.2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди (для вступу за спеціальністю 022 «Дизайн» – у формі творчого 

конкурсу) та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на 

навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 

або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві 

зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 

в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення»), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб:»; 

абзац п'ятий виключити. 

3) у пункті 7.3.: 

абзаци третій – четвертий викласти в такій редакції: 

«– особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році 

в зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному 

тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському 

комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) 

умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о 

"Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що 

завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re38066?ed=2022_07_02&an=69
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оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості 

освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

– особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 

навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським 

центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через 

відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до 

приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому 

зазначено про необхідність створення певних умов для проходження 

національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних 

компетентностей, магістерського комплексного тесту, та відповідного 

підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про 

неможливість їх створення).»; 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

«Особи, зазначені у абзацах третьому - четвертому цього пункту можуть 

проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови замість магістерського тесту навчальної компетентності або 

індивідуальних усних співбесід з іноземної мови та права замість 

магістерського комплексного тесту та в разі отримання кількості балів за 

кожний з предметів не менше ніж встановлений Університетом мінімальний 

рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття вищої освіти на основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста).»; 

4) пункт 7.4. викласти у такій редакції: 

«Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 

Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі: 

– особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території; 

– особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 

Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору 

на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного або регіонального замовлення»). 
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Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для вступників, 

зазначених у цьому пункті, проводяться дистанційно за їх зверненням.» 

5) після пункту 7.4. доповнити пунктом 7.4
1
. такого змісту: 

«7.4
1
. Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра на місця державного (регіонального) замовлення 

в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 

років можуть використати оцінки з будь-якого предмету як другого, а на місця 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – за результатами дистанційної 

індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного 

теста. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного 

відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного або регіонального замовлення»).». 

6) у пункті 7.6. після слів «на місця державного (регіонального) 

замовлення» доповнити словами «на підставі позитивної оцінки індивідуальної 

усної співбесіди або в межах квот». 

7) у пункті 7.9.: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«7.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення відповідно до цих Правил прийому, якщо вони 

зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, і не отримували рекомендацію 

на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо у 

відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про 

неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 

регіонального замовлення»):»; 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

«Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» підлягають переведенню на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими 

Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб на відкриту конкурсну пропозицію і не отримували 

рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення, особи, 

зазначені у пунктах 7.3., 7.7. та абзаці четвертому пункту 7.8. цього розділу.». 

 

6. У розділі VІІI пункти 8.2. та 8.3. викласти у такій редакції: 

«8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами 

позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на 
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місця державного або регіонального замовлення, впорядковуються за 

алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 8.1 цього розділу категорій, 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

– за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

– за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

– за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим 

коефіцієнтом, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими 

коефіцієнтами - з предмету з меншим номером (для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти, які вступають на основі національного 

мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання) – від 

більшого до меншого; 

– за оцінкою з математики (для вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) – від 

більшого до меншого; 

– за результатом оцінювання з права (для вступників до магістратури зі 

спеціальності 081 «Право») – від більшого до меншого; 

– за результатом магістерського теста навчальної компетентності (для 

вступників, для яких він використовується в конкурсному балі) – від більшого 

до меншого; 

– за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні 

рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, 

яким Університет визначив однакові рейтингові місця за результатами розгляду 

мотиваційних листів – перше, друге, третє та ін. за умови однакових показників 

рейтингування вищого порядку). 

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників 

використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця 

державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – 

більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі – результати 

розгляду мотиваційних листів. 

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для 

впорядкування вступників використовуються результати розгляду 

мотиваційних листів. 

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів 

та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду 

мотиваційних листів приймальною комісією. 

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, 

побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних 

листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує 

кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії 

вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників не 



перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список 

формується в алфавітному порядку. 

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

– ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі 

якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

– прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 

– конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди) у разі його використання; 

– пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність); 

– ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди, за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної 

межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з 

неї після 01 січня 2022 року, а також вступників, місце проживання яких 

зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території підлягають 

шифруванню у всіх інформаційних системах.». 

 

7. У пункті 9.1. розділу IХ: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватись крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих 

копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного 

підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, 

зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами 

зв'язку, визначеними Правилами прийому) в терміни, визначені в розділі V 

цього Порядку або відповідно до нього. Якщо впродовж трьох місяців після 

початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів 

(особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування 

скасовується в частині зарахування такої особи.»; 

в абзаці третьому слова "двадцяти календарних днів" замінити словами 

"трьох місяців"; 

перше речення абзацу четвертого виключити. 

 

8. Абзац перший пункту 11.3. розділу XI викласти в такій редакції: 

«11.3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

здійснюється в такій послідовності:». 
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9. У розділі ХІІІ: 

1) абзаци другий, третій пункту 13.3. викласти у такій редакції: 

«Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 

вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 

проводиться вступний іспит для іноземців. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за 

результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови 

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.». 

 

10. У додатках до Правил прийому: 

1) у додатку 1 таблицю «Перелік конкурсних пропозицій за якими 

здійснюється прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі 

ПЗСО» викласти в такій редакції (див. додаток 1). 

2) у додатку 2 таблицю «Перелік конкурсних пропозицій за якими 

здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра» викласти в такій редакції (див. додаток 2). 

3) у додатку 3 таблицю «Перелік конкурсних пропозицій, за якими 

здійснюється прийом для здобуття вищої освіти  за освітнім ступенем магістра» 

викласти в такій редакції (див. додаток 3). 

4) у додатку 5 таблицю «Перелік конкурсних предметів ЗНО 2019-2021 

років для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти» 

викласти в такій редакції (див. додаток 4). 

5) у додатку 10: 

Абзац перший пункту 3.2. доповнити новими реченнями такого змісту: 

«Матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію, подаються в 

електронній формі шляхом надсилання їх сканованих копій, на електронну 

адресу Приймальної комісії Університету pk.kdu.edu@gmail.com. У темі 

електронного листа вступник зазначає прізвище, ім’я, по батькові і слова: 

«мотиваційний лист». В тексті листа обов’язково необхідно зазначити 

прізвище, ім’я, по батькові (повністю), назву спеціальності та форму 

навчання.»; 

пункт 3.3 розділу ІІІ доповнити новими реченнями такого змісту: 

«Університет проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність 

тексту за допомогою програмних засобів та забезпечує доступ до результатів 

такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції. 

На оригінальність перевіряється весь лист.» 



Пункт 4.1. розділу ІV викласти у такій редакції: 

«4.1. Мотиваційний лист вступника оцінюється за наступними 

критеріями: 

1. Відсоток оригінальності. Достатній – до 49 % включно, середній – від 

50 до 69 % включно, високий – 70 % і більше. Відсоток оригінальності 

дорівнює різниці між 100 % та відсотком співпадінь, отриманих при перевірці 

на оригінальність за допомогою програмних засобів; 

2. відповідність структурі; 

3. мотивація щодо вступу до Університету на обрану освітню програму; 

4. усвідомлення відповідності якостей вступника професійним вимогам; 

5. академічні досягнення, що відповідають змісту й вимогам освітньої 

програми; 

6. професійні досягнення, що відповідають змісту й вимогам освітньої 

програми; 

7. наявність/відсутність граматичних помилок.» 
 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії          
 

Д.В.Рєзнік 



Додаток 1 до Змін доПравил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Додаток 1 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  
в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Перелік конкурсних пропозицій за якими здійснюється прийом  
для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на основі ПЗСО 

Денна форма здобуття освіти 

Конкурсна пропозиція Освітня програма 
Тип 

конкурсної 
пропозиції 

Ліцен-
зований 

обсяг 

Норма-
тивний 
термін 

навчання 

Макси-
мальний 

обсяг 
державного 
замовлення

* 

Наявність 
акреди-

тації 
освітньої 
програми 

1 2 3 4 5 6 7 

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій  

014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) відкрита 30 3р. 10м. 11 умовна 

014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) небюджетна 10 3р. 10м. – умовна 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки відкрита 50 3р. 10м. 13 так 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія відкрита 50 3р. 10м. 5 умовна 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка відкрита 80 3р. 10м. 23 ні 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка небюджетна 20 3р. 10м. – ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і виробництва 

відкрита 60 3р. 10м. 13 ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і виробництва 

небюджетна 20 3р. 10м. – ні 

171 Електроніка 
Технологія, обладнання та 
виробництво електронної техніки  

відкрита 30 3р. 10м. 10 так 

171 Електроніка 
Технологія, обладнання та 
виробництво електронної техніки  

небюджетна 10 3р. 10м. – так 

Інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук  

014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) відкрита 30 3р. 10м. 10 умовна 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) небюджетна 10 3р. 10м. – умовна 

101 Екологія Екологія відкрита 30 3р. 10м. 5 ні 

101 Екологія Екологія небюджетна 10 3р. 10м. – ні 



131 Прикладна механіка Прикладна механіка відкрита 100 3р. 10м. 6 ні 

131 Прикладна механіка Прикладна механіка небюджетна 25 3р. 10м. – ні 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування відкрита 40 3р. 10м. 7 так 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування небюджетна 10 3р. 10м. – так 

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія відкрита 20 3р. 10м. 7 так 

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія небюджетна 20 3р. 10м. – так 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій відкрита 30 3р. 10м. 6 умовна 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій небюджетна 10 3р. 10м. – умовна 

1 2 3 4 5 6 7 

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія небюджетна 25 3р. 10м. – ні 

263 Цивільна безпека Цивільна безпека відкрита 15 3р. 10м. 5 так 

263 Цивільна безпека Цивільна безпека небюджетна 10 3р. 10м. – так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  відкрита 40 3р. 10м. 7 так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  небюджетна 10 3р. 10м. – так 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

відкрита 25 3р. 10м. 8 так 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

небюджетна 10 3р. 10м. – так 

Факультет економіки і управління  

051 Економіка Економіка відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрита 40 3р. 10м. 5 ні 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

073 Менеджмент  Менеджмент відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

075 Маркетинг Маркетинг відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

242 Туризм Туризм відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і література) 

Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і 
література) 

відкрита 30 3р. 10м. 6 ні 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і література) 

Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і 
література) 

небюджетна 10 3р. 10м. – ні 

022 Дизайн Дизайн фіксована 50 3р. 10м.  так 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
Менеджмент соціокультурної 
діяльності 

відкрита 30 3р. 10м. 5 так 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної небюджетна 10 3р. 10м. – так 



діяльності 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

відкрита 30 3р. 10м. 5 умовна 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

небюджетна 10 3р. 10м. – умовна 

035.041 Філологія (Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – 
англійська) 

Германські мови та літератури 
(переклад включно) 

відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

053 Психологія Психологія відкрита 40 3р. 10м. 5 ні 

061 Журналістика Журналістика відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

081 Право Право відкрита 40 3р. 10м. 5 так 

* Максимальний обсяг державного замовлення буде внесено після погодження з МОН 

 
Заочна форма здобуття освіти 

Конкурсна пропозиція Освітня програма 
Тип 

конкурсної 
пропозиції 

Ліцензова-
ний 

обсяг 

Нормтив-
ний 

термін 
навчання 

Макси-
мальний 

обсяг 
державного 
замовлен-

ня* 

Наявність 
акреди-

тації 
освітньої 
програми 

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій 
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка відкрита 50 3р. 10м. 6 ні 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка небюджетна 10 3р. 10м. – ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

відкрита 20 3р. 10м. 5 ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

небюджетна 10 3р. 10м. – ні 

Інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук 

263 Цивільна безпека Цивільна безпека небюджетна 25 3р. 10м. – так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  відкрита 40 3р. 10м. 7 так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  небюджетна 10 3р. 10м. – так 

275.03 Транспортна логістика та митний 
контроль 

Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

небюджетна 35 3р. 10м. - так 

Факультет економіки і управління 



051 Економіка Економіка відкрита 25 3р. 10м. 5 так 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрита 25 3р. 10м. 5 ні 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

відкрита 30 3р. 10м. 5 так 

073 Менеджмент Менеджмент відкрита 30 3р. 10м. 5 так 

075 Маркетинг Маркетинг відкрита 25 3р. 10м. 5 так 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

081 Право Право небюджетна 40 3р. 10м. – так 

* Максимальний обсяг державного замовлення буде внесено після погодження з МОН 
 



Додаток 2 до Змін доПравил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Додаток 2 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Перелік конкурсних пропозицій за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти 

за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

 

Денна форма здобуття освіти 

Конкурсна пропозиція Освітня програма 
Тип 

конкурсної 
пропозиції 

Кількість 
місць для 

вступу 

Термін 
навчання 

Макси-
мальний 

обсяг 
державного 
замовлення 

Наяв-
ність 

акреди-
тації 

освітньої 
про-

грами 

1 2 3 4 5 6 7 

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій  

014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) відкрита  2р. 10м. 5 умовна 

014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) небюджетна  2р. 10м. – умовна 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки відкрита  2р. 10м. 6 так 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки небюджетна  2р. 10м. – так 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія відкрита  2р. 10м. 6 умовна 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія небюджетна  2р. 10м. – умовна 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка відкрита  2р. 10м. 21 ні 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка небюджетна  2р. 10м. – ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

відкрита  2р. 10м. 21 ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

небюджетна  2р. 10м. – ні 

171 Електроніка Технологія, обладнання та відкрита  2р. 10м. 5 так 



виробництво електронної техніки  

171 Електроніка 
Технологія, обладнання та 
виробництво електронної техніки  

небюджетна  2р. 10м. – так 

Інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук  

014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) відкрита  2р. 10м. 5 умовна 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) небюджетна  2р. 10м. – умовна 

101 Екологія Екологія небюджетна  2р. 10м. – ні 

131 Прикладна механіка Прикладна механіка відкрита  2р. 10м. 10 ні 

1 2 3 4 5 6 7 

131 Прикладна механіка Прикладна механіка небюджетна  2р. 10м. – ні 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування відкрита  2р. 10м. 10 так 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування небюджетна  2р. 10м. – так 

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія небюджетна  2р. 10м. – так 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій відкрита  2р. 10м. 5 умовна 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій небюджетна  2р. 10м. – умовна 

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія відкрита - 2р. 10м. 5 ні 

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія небюджетна - 2р. 10м. – ні 

263 Цивільна безпека Цивільна безпека відкрита  2р. 10м. 5 так 

263 Цивільна безпека Цивільна безпека небюджетна - 2р. 10м. – так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  відкрита  2р. 10м. 10 так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  небюджетна - 2р. 10м. – так 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

відкрита  2р. 10м. 5 так 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

небюджетна - 2р. 10м. – так 

Факультет економіки і управління 

051 Економіка Економіка відкрита  2р. 10м. 5 так 

051 Економіка Економіка небюджетна  2р. 10м. – так 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрита  2р. 10м. – ні 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування небюджетна  2р. 10м. – ні 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

відкрита  2р. 10м. 5 так 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

небюджетна  2р. 10м. – так 

073 Менеджмент  Менеджмент відкрита  2р. 10м. 5 так 

073 Менеджмент  Менеджмент небюджетна  2р. 10м. – так 

075 Маркетинг Маркетинг відкрита  2р. 10м. 5 так 



075 Маркетинг Маркетинг небюджетна  2р. 10м. – так 

242 Туризм Туризм небюджетна  2р. 10м. – так 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і література) 

Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і 
література) 

відкрита  2р. 10м. – ні 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і література) 

Середня освіта (Українська мова і 
література; Англійська мова і 
література) 

небюджетна  2р. 10м. – ні 

022 Дизайн Дизайн небюджетна  2р. 10м. – так 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
Менеджмент соціокультурної 
діяльності 

відкрита  2р. 10м.  так 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
Менеджмент соціокультурної 
діяльності 

небюджетна  2р. 10м. – так 

1 2 3 4 5 6 7 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 
 

Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

відкрита  2р. 10м. 5 умовна 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

небюджетна  2р. 10м. – умовна 

035.041 Філологія (Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – 
англійська) 

Германські мови та літератури 
(переклад включно) 

небюджетна  2р. 10м. – так 

053 Психологія Психологія небюджетна  2р. 10м. – ні 

061 Журналістика Журналістика небюджетна  2р. 10м. – так 

081 Право* Право відкрита  1р. 10м. 5 так 

081 Право* Право небюджетна  1р. 10м. 5 так 

081 Право Право небюджетна  2р. 10м. – так 

Заочна форма здобуття освіти  

Конкурсна пропозиція Освітня програма 
Тип 

конкурсної 
пропозиції 

Кількість 
місць для 

вступу 

Термін 
навчання 

Можливість 
навчання за 

кошти 
держбюджет

у (обсяг 
держзамов-

лення) 

Наяв-
ність 

акреди-
тації 

освітньої 
про-

грами 

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій 
141 Електроенергетика, електротехніка та Електроенергетика, електротехніка відкрита  2р. 10м. 5 ні 



електромеханіка та електромеханіка 
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка небюджетна  2р. 10м. – ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

відкрита  2р. 10м. 5 ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

небюджетна  2р. 10м. – ні 

Інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  відкрита  2р. 10м. 5 так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт  небюджетна  2р. 10м. – так 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

небюджетна - 2р. 10м. – так 

Факультет економіки і управління 

051 Економіка Економіка відкрита  2р. 10м. – так 

051 Економіка Економіка небюджетна  2р. 10м. – так 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування небюджетна  2р. 10м. – ні 

1 2 3 4 5 6 7 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

відкрита  2р. 10м. – так 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

небюджетна  2р. 10м. – так 

073 Менеджмент Менеджмент відкрита  2р. 10м. – так 

073 Менеджмент Менеджмент небюджетна  2р. 10м. – так 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

081 Право* Право небюджетна  1р. 10м. – так 

081 Право Право небюджетна  2р. 10м. – так 

* для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 08 Право 



Додаток 3 до Змін доПравил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Додаток 3 до Правил прийому для здобуття вищої освіти  

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти 

 за освітнім ступенем магістра 

 
Денна форма здобуття освіти 

Конкурсна пропозиція Освітня програма 
Тип 

конкурсної 
пропозиції 

Ліцензо-
ваний 
обсяг 

Норма-
тивний 
термін 

навчання 

Обсяг 
державного 
замовлен-

ня* 

Наявність 
акреди-

тації 
освітньої 
програми 

1 2 3 4 5 6 7 

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій  

014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) фіксована 10 1р. 4м.  так 

014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) небюджетна 10 1р. 4м. – так 

122 Інформаційні управляючі системи та 

технології 

Інформаційні управляючі системи 

та технології 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

122 Інформаційні управляючі системи та 

технології 

Інформаційні управляючі системи 

та технології 
небюджетна 10 1р. 4м. – так 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія фіксована 10 1р. 4м.  так 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія небюджетна 10 1р. 4м. – так 

141 Електричні машини і апарати Електричні машини і апарати фіксована 10 1р. 4м.  так 

141 Електричні машини і апарати Електричні машини і апарати небюджетна 10 1р. 4м. – так 

141 Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод (ОНП) 

Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод 

(ОНП) 

фіксована 10 1р. 9м.  так 

141 Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод (ОНП) 

Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод 

(ОНП) 

небюджетна 5 1р. 9м. – так 

141 Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв 

Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

141 Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв 

Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв 
небюджетна 10 1р. 4м. – так 



141 Електротехнічні системи 

електроспоживання 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

141 Електротехнічні системи 

електроспоживання 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 
небюджетна 10 1р. 4м. – так 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

 

фіксована 20 1р. 4м.  так 

1 2 3 4 5 6 7 
151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

небюджетна 10 1р. 4м. – так 

172 Біотехнічні та медичні апарати і системи 
Біотехнічні та медичні апарати і 

системи 
фіксована 15 1р. 4м.  так 

172 Біотехнічні та медичні апарати і системи 
Біотехнічні та медичні апарати і 

системи 
небюджетна 10 1р. 4м. – так 

Інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук  

101 Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 

Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

101 Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 

Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 
небюджетна 5 1р. 4м. – так 

131 Обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій машинобудування 

Обладнання та технології 
пластичного формування 
конструкцій машинобудування 

фіксована 10 1р. 4м.  так 

131 Обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій машинобудування 

Обладнання та технології 
пластичного формування 
конструкцій машинобудування 

небюджетна 10 1р. 4м. – так 

133 Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання 

Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання 

фіксована 10 1р. 4м.  так 

133 Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання 

Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання 

небюджетна 10 1р. 4м. – так 

183 Екологічна безпека Екологічна безпека фіксована 10 1р. 4м.  так 

183 Екологічна безпека Екологічна безпека небюджетна 5 1р. 4м. – так 

193 Землеустрій та кадастр Землеустрій та кадастр фіксована 10 1р. 4м.  так 

193 Землеустрій та кадастр Землеустрій та кадастр небюджетна 5 1р. 4м. – так 



263 Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 

Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 
фіксована 10 1р. 4м.  ні 

263 Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 

Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 
небюджетна 10 1р. 4м. – ні 

274 Автомобілі та автомобільне 

господарство 

Автомобілі та автомобільне 

господарство 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

274 Автомобілі та автомобільне 

господарство 

Автомобілі та автомобільне 

господарство 
небюджетна 10 1р. 4м. – так 

275.03 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

275.03 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
небюджетна 10 1р. 4м. – так 

Факультет економіки і управління  

051 Економіка Економіка фіксована 15 1р. 4м.  так 

1 2 3 4 5 6 7 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування фіксована 15 1р. 4м.  так 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
фіксована 25 1р. 4м.  так 

073 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
фіксована 15 1р. 4м.  так 

073 Управління інноваційною діяльністю 
Управління інноваційною 

діяльністю 
небюджетна 20 1р. 4м. – так 

075 Маркетинг Маркетинг фіксована 20 1р. 4м.  так 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки фіксована 10 1р. 4м.  так 

011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки небюджетна 10 1р. 4м. – так 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
небюджетна 5 1р. 4м. – так 

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Германські мови та літератури 

(переклад включно) 
фіксована 10 1р. 4м.  так 

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Германські мови та літератури 

(переклад включно) 
небюджетна 5 1р. 4м. – так 

053 Психологія Психологія фіксована 15 1р. 4м.  так 

081 Право Право відкрита 15 1р. 4м. 5 так 

* Обсяг державного замовлення буде внесено після затвердження МОН 



Заочна форма здобуття освіти 

Конкурсна пропозиція Освітня програма 
Тип 

конкурсної 
пропозиції 

Ліцензова-
ний 

обсяг 

Норма-
тивний 
термін 

навчання 

Обсяг 
державного 
замовлен-

ня* 

Наявність 
акреди-

тації 
освітньої 
програми 

1 2 3 4 5 6 7 

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій 

141 Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод (ОПП) 

Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод 

(ОПП) 

фіксована 10 1р. 4м.  так 

141 Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод (ОПП) 

Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод 

(ОПП) 

небюджетна 10 1р. 4м. – так 

141 Енергетичний менеджмент Енергетичний менеджмент фіксована 10 1р. 4м.  так 

141 Енергетичний менеджмент Енергетичний менеджмент небюджетна 5 1р. 4м. – так 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

фіксована 10 1р. 4м.  так 

1 2 3 4 5 6 7 
151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва 

небюджетна 5 1р. 4м. – так 

Інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук 

133 Колісні та гусеничні транспортні засоби 
Колісні та гусеничні транспортні 

засоби 
фіксована 15 1р. 4м.  так 

133 Колісні та гусеничні транспортні засоби 

Колісні та гусеничні транспортні 

засоби 

 

небюджетна 5 1р. 4м. – так 

193 Землеустрій та кадастр Землеустрій та кадастр фіксована 10 1р. 4м.  так 

193 Землеустрій та кадастр Землеустрій та кадастр небюджетна 5 1р. 4м. – так 

263 Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 

Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 
фіксована 10 1р. 4м.  ні 

263 Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 

Цивільна, промислова безпека та 

охорона праці 
небюджетна 10 1р. 4м. – ні 

274 Автомобілі та автомобільне 

господарство 

Автомобілі та автомобільне 

господарство 
фіксована 15 1р. 4м.  так 



274 Автомобілі та автомобільне 

господарство 

Автомобілі та автомобільне 

господарство 
небюджетна 5 1р. 4м. – так 

275.03 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
фіксована 15 1р. 4м.  так 

275.03 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
небюджетна 5 1р. 4м. – так 

Факультет економіки і управління 

051 Економіка Економіка фіксована 15 1р. 4м.  так 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування фіксована 20 1р. 4м.  так 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
фіксована 25 1р. 4м.  так 

073 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
фіксована 25 1р. 4м.  так 

073 Управління інноваційною діяльністю 
Управління інноваційною 

діяльністю 
небюджетна 20 1р. 4м. – так 

075 Маркетинг Маркетинг фіксована 20 1р. 4м.  так 

281 Публічне управління та адміністрування Муніципальний менеджмент небюджетна 20 1р. 4м. - так 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки небюджетна 15 1р. 4м. - так 

081 Право Право небюджетна 15 1р. 4м. – так 

* Обсяг державного замовлення буде внесено після затвердження МОН 
 

 



Додаток 4 до Правил прийому для здобуття вищої освіти  

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 

 

Додаток 5 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2022 році 
 

Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 

Перелік конкурсних предметів НМТ та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

Код 

спеціал

ьності 

Назва спеціальності Квота 1 Квота 2 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Вага предметів 

сертифікату ЗНО 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі  

014.01 
Середня освіта (Українська мова 

та  література) 
10 % 10 % 

1. Українська мова  0,5 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України 0,30 100 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,40 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України 0,30 100 

022 Дизайн 10 % 10 % 3. Творчий конкурс. 1 100 

028 
Менеджмент соціокультурної 

діяльності 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,40 100 

3. Історія України 0,30 100 

029 
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 025  

3. Історія України 0,4 100 

035.041 

Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська) 

10 % 10 % 

1. Українська мова 0,40 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України 0,30 100 

051 Економіка 10 % 10 % 1. Українська мова 0,35 100 



2. Математика 0,40 100 

3. Історія України 0,25 100 

053 Психологія 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,40 100 

3. Історія України 0,25 100 

061 Журналістика 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,45 100 

2. Математика 0,3 100 

3. Історія України 0,25 100 

071 Облік і оподаткування 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України 0,25 100 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України 0,25 100 

073 Менеджмент 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України 0,25 100 

075 Маркетинг 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України 0,25 100 

081 Право 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,25 100 

3. Історія України 0,4 100 

101 Екологія 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,3 100 

2. Математика 0,35 100 

3. Історія України 0,35 100 

122 Комп’ютерні науки 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,5 100 

3. Історія України 0,20 100 

123 Комп’ютерна інженерія 10 % 10 % 1. Українська мова 0,30 100 



2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

131 Прикладна механіка 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

133 Галузеве машинобудування 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

141 
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

151 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

(Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і 

виробництва) 

10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

162 Біотехнології та біоінженерія 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,35 100 

3. Історія України 0,3 100 

171 Електроніка 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

193 Геодезія та землеустрій 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

227 Фізична терапія, ерготерапія 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України 0,25 100 

242 Туризм 10 % 10 % 
1. Українська мова 0,40 100 

2. Математика 0,30 100 



3. Історія України 0,30 100 

263 Цивільна безпека 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,35 100 

2. Математика 0,40 100 

3. Історія України 0,25 100 

274 Автомобільний транспорт 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,3 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,50 100 

3. Історія України 0,20 100 

 



Перелік конкурсних предметів ЗНО 2019-2021 років для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

Код 

спеціал

ьності 

Назва спеціальності Квота 1 Квота 2 
Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Вага предметів 

сертифікату ЗНО 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі  

014.01 

Середня освіта 

(Українська мова та  

література) 

10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,40 100 

2. Історія України 0,20 100 

3. Математика або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія. 
0,30 100 

014.09 
Середня освіта 

(Інформатика) 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або біологія, або іноземна 

мова, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

014.11 
Середня освіта (Фізична 

культура) 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Біологія 0,30 100 

3. Історія України або математика, або іноземна 

мова, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

028 
Менеджмент 

соціокультурної діяльності 
10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,30 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

029 
Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 
10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,3 100 

2. Історія України 0,4  

3. Математика або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 
0,2 100 

035.041 

Філологія (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – англійська) 

10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,30 100 

2. Іноземна мова 0,40 100 

3. Історія України або математика, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

051 Економіка 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 



053 Психологія 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

061 Журналістика 10 % 10 % 

1. Українська мова і література. 0,4 100 

2. Історія України. 0,2 100 

3. Математика або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 
0,3 100 

071 Облік і оподаткування 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,40 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

073 Менеджмент 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,40 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

075 Маркетинг 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,4 100 

2. Математика 0,2 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,3 100 

081 Право 10 % 10 % 

1. Українська мова і література. 0,4 100 

2. Історія України. 0,30 100 

3. Математика або іноземна мова. 0,20 100 

101 Екологія 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,3 100 

2. Біологія 0,3 100 

3. Історія України або математика, або іноземна 

мова, або географія, або фізика, або хімія 
0,3 100 

122 Комп’ютерні науки 10 % 10 % 1. Українська мова 0,30 100 



2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

123 Комп’ютерна інженерія 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

131 Прикладна механіка 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

133 
Галузеве 

машинобудування 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

10 % 10 % 

1. Українська мова 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології (Комп’ютерно-

інтегровані технологічні 

процеси і виробництва) 

10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

162 
Біотехнології та 

біоінженерія 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,20 100 

2. Біологія 0,50 100 

3. Історія України або математика, або іноземна 

мова, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

171 Електроніка 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,20 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,40 100 

193 Геодезія та землеустрій 10 % 10 % 
1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,30 100 



3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,40 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Біологія, або фізика, або хімія 0,20 100 

242 Туризм 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,30 100 

2. Іноземна мова 0,30 100 

3. Історія України або математика, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

263 Цивільна безпека 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Фізика або іноземна мова 0,20 100 

274 Автомобільний транспорт 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Фізика або іноземна мова 0,20 100 

275.03 

Транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

10 % 10 % 

1. Українська мова 0,50 100 

2. Математика 0,20 100 

3. Фізика або іноземна мова 0,20 100 
 

Небюджетні конкурсні пропозиції 

Перелік конкурсних предметів НМТ для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти 

Код 

спеціал

ьності 

Назва спеціальності Квота 1 Квота 2 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Вага предметів 

сертифікату ЗНО 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі  

014.01 
Середня освіта (Українська мова 

та  література) 
10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

028 Менеджмент соціокультурної 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 



діяльності 

029 
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

101 Екологія 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

131 Прикладна механіка 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

133 Галузеве машинобудування 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

141 
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

151 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

(Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і 

виробництва) 

10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

162 Біотехнології та біоінженерія 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

171 Електроніка 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

193 Геодезія та землеустрій 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

263 Цивільна безпека 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

274 Автомобільний транспорт 10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
10 % 10 % Мотиваційний лист  – – 

 



Перелік конкурсних предметів ЗНО 2019-2021 років для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

Код 

спеціал

ьності 

Назва спеціальності Квота 1 Квота 2 
Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Вага предметів 

сертифікату ЗНО 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі  

035.041 

Філологія (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – англійська) 

10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,30 100 

2. Іноземна мова 0,40 100 

3. Історія України або математика, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

051 Економіка 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,50 100 

2. Математика, або Історія України 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

053 Психологія 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,50 100 

2. Математика, або біологія 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

061 Журналістика 10 % 10 % 

1. Українська мова і література. 0,4 100 

2. Історія України. 0,2 100 

3. Математика або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 
0,3 100 

071 Облік і оподаткування 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,40 100 

2. Математика, або Історія України 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,50 100 

2. Математика, або Історія України 0,20 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,20 100 

073 Менеджмент 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,40 100 

2. Математика, або Історія України 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 0,20 100 



біологія, або географія, або фізика, або хімія 

075 Маркетинг 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,4 100 

2. Математика, або Історія України 0,2 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,3 100 

081 Право 10 % 10 % 

1. Українська мова і література. 0,4 100 

2. Історія України. 0,30 100 

3. Іноземна мова, або математика, або біологія, 

або географія 
0,20 100 

122 Комп’ютерні науки 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

123 Комп’ютерна інженерія 10 % 10 % 

1. Українська мова 0,30 100 

2. Математика 0,30 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 
10 % 10 % 

1. Українська мова 0,40 100 

2. Математика, або історія України, або біологія, 

або хімія 
0,30 100 

3. Математика, або біологія, або фізика, або 

хімія, або географія 
0,20 100 

242 Туризм 10 % 10 % 

1. Українська мова і література 0,30 100 

2. Іноземна мова, або історія України 0,30 100 

3. Історія України або математика, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 
0,30 100 

 

 
 

 


