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РОЗКЛАД  

проведення вступних випробувань до  

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені Михайла Остроградського в 2020 році 

для вступників за освітнім ступенем магістра 

 

Згідно з Правилами прийому на навчання до Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського в 2020 р. та рішенням приймальної комісії 

(протокол № 16 від 28 липня 2020 р.) затвердити наступний розклад складання вступних 

випробувань до університету: 

 

– 30 червня – проведення консультацій з вступного іспиту з іноземної мови для 

вступників за ОС магістра за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 «Освітні, 

педагогічні науки», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», зазначених у п. 7.11. Правил 

прийому; 

– 01 липня – проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників за ОС 

магістра за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 

014.09 «Середня освіта (Інформатика)», зазначених у п. 7.11. Правил прийому; 

– 02 липня – проведення консультацій з єдиного фахового випробування для 

вступників за ОС магістра за спеціальністю 081 «Право», зазначених у п. 7.11. Правил 

прийому; 

– 03 липня – проведення єдиного фахового випробування для вступників за ОС 

магістра за спеціальністю 081 «Право», зазначених у п. 7.11. Правил прийому; 

– 22 серпня – проведення консультацій з фахових випробувань для вступників за 

ОС магістра Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 

Інституту механіки і транспорту та Факультету електроніки і комп’ютерної інженерії 

(крім спеціальності 014.09 «Середня освіта (Інформатика)); 

проведення консультацій з вступного іспиту з іноземної мови для вступників за 

ОС магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 

всіма спеціальностями, крім 011 «Освітні, педагогічні науки», 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)», 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

– 23 серпня – проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників за ОС 

магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма 

спеціальностями, крім 011 «Освітні, педагогічні науки», 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)», 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

– 25 серпня (І зміна) – проведення фахових випробувань для вступників за ОС 

магістра Інституту механіки і транспорту; 

(ІІ зміна) – проведення фахових випробувань для вступників за ОС магістра 

Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління та Факультету 

електроніки і комп’ютерної інженерії (крім спеціальності 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)); 



проведення консультацій з фахових випробувань для вступників за ОС магістра, 

Факультету природничих наук, Факультету права, гуманітарних і соціальних наук 

(крім спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки») та Факультету економіки і 

управління; 

– 26 серпня (І зміна) – проведення фахових випробувань для вступників за ОС 

магістра Факультету права, гуманітарних і соціальних наук (крім спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки»); 

(ІІ зміна) – проведення фахових випробувань для вступників за ОС магістра 

Факультету природничих наук та Факультету економіки і управління; 

проведення консультації з іноземної мови для вступників за ОС магістра за 

cпеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)»; 

– 27 серпня – проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників за ОС 

магістра за cпеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)»; 

проведення консультацій з фахових випробувань для вступників за ОС магістра за 

cпеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)»; 

– 28 серпня – проведення фахових випробувань для вступників за ОС магістра за 

cпеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)»; 

– 16 жовтня – проведення консультації з іноземної мови для вступників за ОС 

магістра (додатковий прийом І етап); 

– 17 жовтня – проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників за ОС 

магістра (додатковий прийом І етап); 

проведення консультації з фахових випробувань для вступників за ОС магістра 

(додатковий прийом І етап); 

– 19 жовтня – проведення фахових випробувань для вступників за ОС магістра 

(додатковий прийом І етап);  

– 20 листопада – проведення консультації з іноземної мови для вступників за ОС 

магістра (додатковий прийом ІІ етап); 

– 23 листопада – проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників за 

ОС магістра (додатковий прийом ІІ етап); 

– 24 листопада – проведення консультації з фахових випробувань для вступників 

за ОС магістра (додатковий прийом ІІ етап); 

– 25 листопада – проведення фахових випробувань для вступників за ОС магістра 

(додатковий прийом ІІ етап);  

 

 

 

Вступні випробування для вступників за ОС бакалавр (іноземці) проводиться за 

окремим графіком. 

 

Початок консультацій о 17.00. 

 

Збір вступників в день вступних випробувань біля другого корпусу університету о 

08:00. 

 

Початок вступних випробувань о 09:00. 

 



Вступники, які складають вступне випробування у ІІ зміну, збираються в день 

вступного випробування біля другого корпусу університету о 11:00. Початок вступних 

випробувань о 12:00. 

 

 

Для ідентифікації особи при собі мати документ, що посвідчує особу. 

Вступникам дозволено приносити на вступне випробування тільки письмове 

приладдя (окрім вступників за спеціальністю ОС бакалавра 022 «Дизайн»). 

 

 

 

 

Заступник голови ПК       В.М. Усатюк 

 

 

Відповідальний секретар ПК      Д.В. Рєзнік 
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