
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Громадяни України

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиНапрями підготовкиГалузі знань

Бакалавр

 Електромеханіки, енергозбереження і систем управління

3300.006760.004р 10м3р 10м55055системна інженерія6.050201Автоматика та управління0502

3270.006100.004р 10м3р 10м50050
електротехніка та
електротехнології6.050701

Електротехніка та
електромеханіка0507

3270.006200.004р 10м3р 10м1600120електромеханіка6.050702
Електротехніка та
електромеханіка0507

Економіки і управління

4000.007500.003р 10м3р 10м75075економіка підприємства6.030504Економіка та підприємництво0305

4000.007500.003р 10м3р 10м50050маркетинг6.030507Економіка та підприємництво0305

4000.007500.003р 10м3р 10м25050фінанси і кредит6.030508Економіка та підприємництво0305

4000.007500.003р 10м3р 10м60080облік і аудит6.030509Економіка та підприємництво0305

7500.003р 10м25025
товарознавство і торговельне
підприємництво6.030510Економіка та підприємництво0305

4000.007500.003р 10м3р 10м120085менеджмент6.030601Менеджмент і адміністрування0306

6700.003р 10м0025туризм6.140103Сфера обслуговування1401

Електроніки та комп'ютерної інженерії

6700.003р 10м25025інформатика6.040302Системні науки та кібернетика0403
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6700.003р 10м15025комп’ютерні науки6.050101
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

7000.003р 10м55055комп’ютерна інженерія6.050102
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

6700.003р 10м25025
автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології6.050202Автоматика та управління0502

6700.003р 10м0045радіоелектронні апарати6.050902
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

6700.003р 10м0030телекомунікації6.050903
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

Механіки і транспорту

5500.003р 10м25025інженерне матеріалознавство6.050403Металургія та матеріалознавство0504

3200.005500.004р 10м3р 10м1250130інженерна механіка6.050502
Машинобудування та
матеріалообробка0505

3270.005500.004р 10м3р 10м80080машинобудування6.050503
Машинобудування та
матеріалообробка0505

3700.006400.003р 10м3р 10м50050транспортні технології6.070101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

3400.006200.004р 10м3р 10м80080автомобільний транспорт6.070106
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Права, гуманітарних і соціальних наук

4500.007200.003р 10м3р 10м25025
документознавство та
інформаційна діяльність6.020105Культура0201

7600.003р 10м30030філологія6.020303Гуманітарні науки0203

7500.003р 10м0025психологія6.030102Соціально-політичні науки0301

7500.003р 10м0025видавнича справа та редагування6.030303Журналістика  та інформація0303

6500.0010500.003р 10м3р 10м50075правознавство6.030401Право0304

Природничих наук

6650.003р 10м0025здоров’я людини6.010203
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

3500.006500.004р 10м3р 10м55055

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування6.040106Природничі науки0401

6900.003р 10м0025біотехнологія6.051401Біотехнологія0514

6200.003р 10м0025будівництво6.060101Будівництво та архітектура0601

4000.006500.004р 10м3р 10м55055
геодезія, картографія та
землеустрій6.080101Геодезія  та  землеустрій0801
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Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Магістр

 Електромеханіки, енергозбереження і систем управління

6276.009414.001р 6м1р 6м10015
комп’ютеризовані системи
управління та автоматика8.05020101Автоматика та управління0502

6276.008368.001р 6м1р 6м505
електротехнічні системи
електроспоживання8.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

8891.001р 6м10010енергетичний менеджмент8.05070108
Електротехніка та
електромеханіка0507

8263.001р 6м10010електричні машини і апарати8.05070201
Електротехніка та
електромеханіка0507

5230.008263.001р 6м1р 6м10020
електромеханічні системи
автоматизації та електропривод8.05070204

Електротехніка та
електромеханіка0507

5230.008263.001р 6м1р 6м15015
електромеханічне обладнання
енергоємних виробництв8.05070207

Електротехніка та
електромеханіка0507

Економіки і управління

6276.009414.001р 6м1р 6м15015економіка підприємства8.03050401Економіка та підприємництво0305

9414.001р 6м0010маркетинг8.03050701Економіка та підприємництво0305

6307.009460.001р 6м1р 6м10015фінанси і кредит8.03050801Економіка та підприємництво0305

6307.009460.001р 6м1р 6м10015облік і аудит8.03050901Економіка та підприємництво0305

6276.009414.001р 6м1р 6м15015
менеджмент організацій і
адміністрування8.03060101Менеджмент і адміністрування0306

6276.009414.001р 6м1р 6м15015
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності8.03060104Менеджмент і адміністрування0306

6276.009414.001р 6м1р 6м15025
управління інноваційною
діяльністю8.18010012Специфічні категорії1801

Електроніки та комп'ютерної інженерії

8891.001р 6м0010інформатика8.04030201Системні науки та кібернетика0403

9414.001р 6м0020
інформаційні управляючі системи
та технології8.05010101

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

9414.001р 6м0015комп’ютерні системи та мережі8.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8000.001р 6м0015
Біотехнічні та медичні апарати і
системи8.05090204

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509
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Механіки і транспорту

7531.001р 6м005прикладне матеріалознавство8.05040301Металургія та матеріалознавство0504

4707.007531.001р 6м1р 6м20020технології машинобудування8.05050201
Машинобудування та
матеріалообробка0505

7531.001р 6м0010

обладнання та технології
пластичного формування
конструкцій машинобудування8.05050203

Машинобудування та
матеріалообробка0505

4707.007531.001р 6м1р 6м15015
металорізальні верстати та
системи8.05050301

Машинобудування та
матеріалообробка0505

7531.001р 6м15010
колісні та гусеничні транспортні
засоби8.05050305

Машинобудування та
матеріалообробка0505

7531.001р 6м505

підйомно-транспортні, дорожні,
будівельні, меліоративні машини і
обладнання8.05050308

Машинобудування та
матеріалообробка0505

8263.001р 6м0010
організація перевезень і
управління на транспорті8.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

8054.001р 6м15015
автомобілі та автомобільне
господарство8.07010601

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Права, гуманітарних і соціальних наук

6100.009000.001р 6м1р 6м25025
документознавство та
інформаційна діяльність8.02010501Культура0201

9460.001р 6м0015переклад8.02030304Гуманітарні науки0203

9460.001р 6м0015психологія8.03010201Соціально-політичні науки0301

6307.009460.001р 6м1р 6м10010педагогіка вищої школи8.18010021Специфічні категорії1801

Природничих наук

4811.007949.001р 6м1р 6м10015
екологія та охорона
навколишнього середовища8.04010601Природничі науки0401

7949.001р 6м0015екологічна безпека8.04010603Природничі науки0401

5230.008368.001р 6м1р 6м15015землеустрій та кадастр8.08010103Геодезія  та  землеустрій0801

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Спеціаліст

 Електромеханіки, енергозбереження і систем управління

4497.007845.00р 10мр 10м60050
комп’ютеризовані системи
управління та автоматика7.05020101Автоматика та управління0502
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0.007322.00р 10мр 10м25025
електротехнічні системи
електроспоживання7.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

7322.00р 10м15015енергетичний менеджмент7.05070108
Електротехніка та
електромеханіка0507

7322.00р 10м20020електричні машини і апарати7.05070201
Електротехніка та
електромеханіка0507

4184.007322.00р 10мр 10м60050
електромеханічні системи
автоматизації та електропривод7.05070204

Електротехніка та
електромеханіка0507

4184.007322.00р 10мр 10м50025
електромеханічне обладнання
енергоємних виробництв7.05070207

Електротехніка та
електромеханіка0507

Економіки і управління

5230.008263.00р 10мр 10м40040економіка підприємства7.03050401Економіка та підприємництво0305

5230.008263.00р 10мр 10м30030маркетинг7.03050701Економіка та підприємництво0305

5230.008263.0010м10м15025фінанси і кредит7.03050801Економіка та підприємництво0305

5230.008263.0010м10м50045облік і аудит7.03050901Економіка та підприємництво0305

8263.00р 10м0025
товарознавство і комерційна
діяльність7.03051001Економіка та підприємництво0305

5230.008263.00р 10мр 10м30030
менеджмент організацій і
адміністрування7.03060101Менеджмент і адміністрування0306

5230.008263.00р 10мр 10м30030
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності7.03060104Менеджмент і адміністрування0306

Електроніки та комп'ютерної інженерії

8368.00р 10м0015інформатика7.04030201Системні науки та кібернетика0403

8891.00р 10м0065комп’ютерні системи та мережі7.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

7845.00р 10м25050радіоелектронні апарати та засоби7.05090201
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

7845.00р 10м0030
Біотехнічні та медичні апарати і
системи7.05090204

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

Механіки і транспорту

6589.00р 10м20020прикладне матеріалознавство7.05040301Металургія та матеріалознавство0504

4184.007008.0010м10м50050технології машинобудування7.05050201
Машинобудування та
матеріалообробка0505

7008.00р 10м10010

обладнання та технології
пластичного формування
конструкцій машинобудування7.05050203

Машинобудування та
матеріалообробка0505

4184.007008.00р 10мр 10м40040
металорізальні верстати та
системи7.05050301

Машинобудування та
матеріалообробка0505

4184.007217.00р 10мр 10м40020
колісні та гусеничні транспортні
засоби7.05050305

Машинобудування та
матеріалообробка0505
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7217.00р 10м20020

підйомно-транспортні, дорожні,
будівельні, меліоративні машини і
обладнання7.05050308

Машинобудування та
матеріалообробка0505

4707.007949.00р 10мр 10м40040
організація перевезень і
управління на транспорті7.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

4707.007740.0010м10м65050
автомобілі та автомобільне
господарство7.07010601

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Права, гуманітарних і соціальних наук

8158.0010м30015переклад7.02030304Гуманітарні науки0203

8263.00р 10м0020психологія7.03010201Соціально-політичні науки0301

Природничих наук

4707.007322.00р 10мр 10м25030
екологія та охорона
навколишнього середовища7.04010601Природничі науки0401

5020.007322.00р 10мр 10м40040землеустрій та кадастр7.08010103Геодезія  та  землеустрій0801

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Примітки:
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