
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

–

унікальна можливість отримати 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ  МИХАЙЛА  ОСТРОГРАДСЬКОГО

КREMENCHUK   MYKHAILO OSTROHRADSKYI  NATIONAL  UNIVERSITY

КрНУ забезпечує підготовку молодших

спеціалістів, бакалаврів та магістрів

• До складу університету входять два науково-

навчальні інститути, два факультети, Коледж 

КрНУ та Комсомольський політехнічний коледж;

• Понад 300 викладачів: 53 доктори наук, 

професори і 262 кандидати наук, доценти (із них 

9 академіки, 6 члени-кореспонденти галузевих 

академій наук України, 11 володарі державних 

звань, 6 лауреати Державної премії України в 

галузі науки і техніки, 17 призери Премії 

Президента України та 1 стипендіат Кабінету 

Міністрів України для молодих учених); 

• Університет співпрацює із 72 закордонними ЗВО та дослідними інститутами у 25 країнах, 

бере участь у міжнародних програмах: ERASMUS+, TEMPUS, HORIZON 2020,              

OPEN WORLD, DAAD, FULBRIGHT



Найбільший недержавний заклад вищої
освіти у Північній Польщі, заснований на
підставі рішення Міністерства Вищої
Освіти Польщі від 17.03.1999 року

Єдиний ЗВО Польщі, який має офіційне
представництво в Україні та відповідні
дозволи на підготовку студентів на
території України.

• Понад  7000 студентів на денному та 
заочному відділеннях;

• Понад  1000 іноземних студентів 
(Україна, Грузія, Казахстан, Індія, 
В`єтнам, Турція, Литва, Латвія, 
Замбія)

• В університеті працює понад 500 
викладачів – докторів, професорів, 
кандидатів наук, магістрів – за 
програмою Visiting Professor

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ в БИДГОЩІ

(Wyższa Szkoła Gospodarki)



Напрями підготовки КрНУ-WSG
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР (термін навчання – 4 роки)

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМА-

ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА 

ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І 

УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, 

ГУМАНІТАРНИХ І 

СОЦІАЛЬНИХ НАУК

014.09 Середня освіта

(Інформатика);

122 Комп’ютерні науки;

123 Комп’ютерна

інженерія;

141 Електроенергетика, 

електро-техніка та 

електромеханіка;

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані

технології;

171 Електроніка

014.11 Середня освіта

(Фізична культура);

101 Екологія;

131 Прикладна механіка;

133 Галузеве машинобудуван.;

162 Біотехнології та біоінженер.

193 Геодезія та землеустрій;

227 Фізична та ерготерапія;

263 Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт;

275.03 Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

051 Економіка;

071 Облік і 

оподаткування;

072 Фінанси, 

банківська

справа та 

страхування;

073 

Менеджмент;

075 Маркетинг;

242 Туризм;

014.01 Середня освіта

(Укр. мова і література)

022 Дизайн;

028 Менеджмент соціо-

культурної діяльності;

029 Інформаційна, 

бібл. та архівна справа;

035.04 Філологія /Герм 

мови та літ.(переклад);

053 Психологія;

061 Журналістика;

081 Право

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ в БИДГОЩІ (WSG)
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР, ІНЖЕНЕР*(термін навчання – 3 (*3,5) роки)

Логістика в 

підприємстві

(інженер)

International tourism and

hospitality management
Міжнародний туризм та 

управління в готельному бізнесі 

International

business
Міжнародний бізнес

Computer engineering and

mechatronics (інженер)
Комп`ютерна інженерія та 

мехатроніка

МАКСИМАЛЬНА вартість навчання становить 26000,00 грн. на рік

ЗМЕНШЕННЯ вартості навчання залежить від спеціальності, за якою навчається студент у КрНУ



Напрями підготовки в УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ 

(Бидгощ, Польща) 

ЛОГІСТИКА в ПІДПРИЄМСТВІ
Організація навчального процесу Переваги для студентів Недоліки

1. Спеціальність акредитована в Україні

Унікальна можливість отримати диплом 

державного університету (КрНУ) та диплом 

провідного польського університету (WSG) 

за один період навчання

2. Термін навчання: 3,5 роки (інженер) 

Випускник з дипломом інженера 

користується значно більшим попитом на 

ринку праці в Європі

3. Вартість навчання 1200 Євро/рік у Польщі 

Максимальна (фіксована на весь період навчання) 

вартість 26000,00 грн./рік у КрНУ

Зменшення оплати (30%-50%) шляхом 

перезарахування WSG дисциплін, які 

вивчаються в КрНУ.

4. Викладання дисциплін польською мовою (іспити) 

забезпечують викладачі WSG та КрНУ (за програмою 

Visiting Professor) на території України

Вивчення польської мови на рівень В2 уже 

включено у загальну вартість навчання, 

додається іноземна мова - англійська

5. Практика:

після І курсу - 180 год.;

після ІІ та ІІІ курсу - по 360 год. в Україні; або  в 

Польщі у логістичних кампаніях (за бажанням 

студента). 

Для спеціальності акредитованої в Україні,

практика дозволяється без виїзду до 

Польщі.

!!! Вартість оплати студентові за практику в 

Польщі орієнтовно 3000 zI на місяць.

Узгодження термінів 

складання сесії в КрНУ 

для виїзду на практику 

до Польщі (за 

бажанням студента).

6. Максимальна оплата за навчання 

26000,00 грн./рік 

!!! Персональна знижка встановлюється WSG

кожному студентові залежно від кількості 

перезарахованих дисциплін, які вивчаються в КрНУ.

1.Фіксована сума оплати на весь період 

навчання.

2. Оплата в гривнях (без комісії за 

валютування).

7. Рекрутація для студентів 300 Євро, для студентів 

КрНУ (ЗВО-партнер) 100-150 Євро. 

Для спеціальності, акредитованої в Україні, 

рекрутація взагалі не передбачена.



Напрями підготовки в УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ 

(Бидгощ, Польща) 
1. INTERNATIONAL BUZINESS 2. INTERNATIONAL TOURIZM and HOSPITALITY MANAGEMENT

3. COMPUTER ENGINEERING AND MECHATRONICS (ІНЖЕНЕР)*

Організація навчального процесу Переваги для студентів Недоліки

1. Спеціальність не акредитована в Україні

Унікальна можливість отримати диплом 

державного університету (КрНУ) та 

диплом провідного польського універ-

ситету (WSG) за один період навчання

2. Термін навчання: 3 (3,5) роки (бакалавр)

1-й курс – дистанційно; 

2-3-й курси виїзд у Польщу після кожного семестру.

Комфортні умови та економія коштів: 

дистанційне навчання в польському 

університеті з проживанням в Україні 

значно дешевше, ніж навчання та 

проживання в Польщі

Узгодження термінів 

складання сесії в КрНУ

для виїзду на навчання, 

практику до Польщі.

3. Вартість навчання 1200 Євро/рік у Польщі 

Максимальна (фіксована для  І-го курсу) вартість 

26000,00 грн./рік у КрНУ

Зменшення оплати (30%) шляхом 

перезарахування WSG дисциплін, які 

вивчаються в КрНУ.

4. Викладання дисциплін польською мовою (іспити) 

забезпечують викладачі WSG та КрНУ (за програмою 

Visiting Profesor) на території України

Вивчення польської мови на рівень В2 

уже включено у загальну вартість 

навчання, додається іноземна мова -

англійська

5. Практика:

після І курсу - 180 год.;

після ІІ та ІІІ курсу - по 360 год. у Польщі або інших 

країнах Європи.

Вартість практики в Польщі проводиться 

на платній основі.

!!! Вартість оплати студентові за практику 

в Польщі орієнтовно 3000 zI на місяць.

Проїзд, проживання  під 

час практики в Польщі 

за рахунок студента

6. Максимальна оплата за навчання 26000,00 грн./рік 

!!! Персональна знижка встановлюється WSG кожному 

студентові залежно від кількості перезарахованих

дисциплін, які вивчаються в КрНУ .

1.Фіксована сума оплати на весь період 

навчання.

2. Оплата в гривнях (без комісії за 

валютування).

7. Рекрутація для студентів 300 Євро, для студентів КрНУ

(ЗВО-партнер) 100-150 Євро. 

Рекрутація для студентів КрНУ, як ЗВО-

партнера WSG 100-150 Євро.



 Можливість отримати якісну європейську освіту за період навчання 
у КрНУ;

 Упродовж семестру навчання відбувається дистанційно, з 
максимальним використанням онлайн та мультимедійних 
технологій;

 Проходження практики у провідних польських підприємствах і 
кампаніях (з отриманням заробітної плати);

 Можливість досконало оволодіти двома іноземними мовами: 
англійська, польська;

 Комфортні умови вдома та економія коштів: дистанційне навчання в 
польському закладі вищої освіти з проживанням в Україні значно 
дешевше, ніж навчання та проживання в Польщі;

 Можливість ознайомлення з культурою і традиціями та 
особливостями ведення бізнесу в Європі;

 Навчання в польському закладі вищої освіти не заважає 
стаціонарному навчанню студентів у КрНУ.

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ 
ПОЛЬСЬКОГО ДИПЛОМА в КрНУ



Перелік документів
• Анкета з даними вступника (електронна форма);

• Копія паспорта гр. України + реєстрація ;

• Копія закордонного паспорта;

• Копія свідоцтва про народження (якщо немає 18 років);

• Атестат з додатком в оригіналі (копії в електронному 

варіанті);

• ПРИСЯЖНИЙ переклад атестата + доповнення до 

атестата на польську мову 

(є можливість замовити в Польщі, 90 злотих);

• Медична довідка форма 086/0 (без щеплень);

• ПРИСЯЖНИЙ переклад медичної довідки на польську 

мову (є можливість замовити в Польщі, 45 злотих);

• 2 фото – роздруковане 3,5 на 4,5 і фото в електронному 

вигляді.

Умови вступу в КрНУ 

до УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ (Бидгощ, Польща) 

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ:

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21, кімната 7125

Телефон (096) 79 73 053 Сошенко Світлана Михайлівна, директор ЦПКПА 

Анкета для вступника:
https://forms.gle/RJdYnviHZX84VF9k9

Терміни подачі документів:

• Вступники подають пакет 

документів до КрНУ до 15 вересня;

• Початок занять залежить від 
обраного напряму підготовки; 

• Періоди навчання

І семестр:   01 жовтня – 16 лютого

ІІ семестр: 15 березня – 31 липня

• Практика:

після І курсу - 180 год.;

після ІІ та ІІІ курсу - по 360 год. у 

Польщі або інших країнах Європи.

https://forms.gle/RJdYnviHZX84VF9k9
https://forms.gle/RJdYnviHZX84VF9k9
https://forms.gle/RJdYnviHZX84VF9k9

