
Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського в 2017 році 

 
Перелік спеціальностей освітнього ступеня бакалавра, 

за якими оголошується прийом на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
 

Спеціальності Освітня програма Терміни навчання 
Можливість навчання за 

кошти державного 
бюджету** 

Навчання за кошти 
фізичних, юридичних осіб 

Код Назва Назва Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод 
Електромеханічне обладнання 
енергоємних виробництв 
Електричні машини й апарати 
Електротехнічні системи 
електроспоживання 
Енергетичний менеджмент 

2р. 10м. 3р. 10м. так так так так 

151 
Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Комп’ютеризовані системи управління 
та автоматика 2р. 10м. 3р. 10м. так так так так 

Факультет економіки і управління 

051 Економіка Економіка підприємства 2р. 10м. 2р. 10м. так - так так 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2р. 10м. 2р. 10м. так - так так 
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування Фінанси і кредит 2р. 10м. 2р. 10м. так так так так 

073 
Менеджмент  
(Менеджмент організацій 
і адміністрування) 

Менеджмент організацій і 
адміністрування 2р. 10м. 2р. 10м. так так так так 

073 

Менеджмент 
(Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності) 

Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 2р. 10м. 2р. 10м. так так так так 

074 Публічне управління та 
адміністрування Публічне адміністрування 2р. 10м. 2р. 10м. - - так так 

075 Маркетинг Маркетинг 2р. 10м. 2р. 10м. так - так так 
242 Туризм Туризмознавство 2р. 10м. - - - так - 



Інститут механіки і транспорту 

131 Прикладна механіка 
Технології машинобудування 
Обладнання та технології пластичного 
формування конструкцій 
машинобудування  

2р. 10м. 3р. 10м. так - так так 

133 Галузеве 
машинобудування 

Колісні та гусеничні транспортні 
засоби 
Металорізальні верстати та системи 
Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні машини та 
обладнання 

2р. 10м. 3р. 10м. так - так так 

274 Автомобільний транспорт  Автомобілі та автомобільне господарство 2р. 10м. 3р. 10м. так так так так 
275 Транспортні технології 

(за видами) 
Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті 2р. 10м. 3р. 10м. так так так так 

Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії 
014 Середня освіта 

(Інформатика) Середня освіта (Інформатика) 2р. 10м. - - - так - 

113 Прикладна математика Прикладна математика 2р. 10м. - так - так - 

122 
Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
(Комп’ютерні науки) 

Інформаційні управляючі системи та 
технології 2р. 10м. - так - так - 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 2р. 10м. - так - так - 

151 
Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Комп’ютерно-інтегровані технологічні 
процеси і виробництво 2р. 10м. - так - так - 

163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія 2р. 10м. - так - так - 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

Радіоелектронні апарати та засоби 
Біотехнічні та медичні апарати і 
системи 
Телекомунікації 

2р. 10м. - так - так - 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 
022 Дизайн Дизайн 2р. 10м. - - - так - 

029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа 

Документознавство та інформаційна 
діяльність 2р. 10м. 2р. 10м. - - так так 

053 Психологія Психологія 2р. 10м. - - - так - 
061 Журналістика Журналістика 2р. 10м. - - - так - 
081 Право Правознавство 2р. 10м. 2р. 10м. так так так так 

 
 



Факультет природничих наук 

101 Екологія Екологія та охорона навколишнього 
середовища 2р. 10м 3р. 10м. - - так так 

162 Біотехнології та 
біоінженерія 

Біотехнології та біоінженерія 2р. 10м - - - так - 

183 
Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

Екологічна безпека 
2р. 10м 3р. 10м. - - так так 

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія 2р. 10м - - - так - 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія, картографія та землеустрій 2р. 10м 2р. 10м. - - так так 
227 Фізична реабілітація Фізична реабілітація 2р. 10м - - - так - 
263 Цивільна безпека Охорона праці 2р. 10м 3р. 10м. - - так так 

 


