КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Остроградського
Вартість першого року навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2018/19 н.р. ступеня МАҐІСТРА
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Факультет економіки і управління
051 Економіка
242 Туризм
Факультет права і гуманітарних наук
053 Психологія
061 Журналістика
081 Право

Умови прийому до КрНУ імені Михайла Остроградського:
Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» вступників на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), які подають результати:
– єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська,
німецька, французька або іспанська);
– єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих
компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої
компетентності.
Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття
ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 242
«Туризм» вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста), здобутого за відповідною спеціальністю, які подають результати:
– єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська,
німецька, французька або іспанська);
– фахового випробування з урахуванням середнього балу документа про здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та балів карти підтримки
вступника.
Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного
випробування.
Прийом документів здійснюється:
з 2 липня до 26 липня 2018 року щоденно з 820 до 1800, у суботу, неділю – з 820 до 1600.
Адреса приймальної комісії КрНУ імені Михайла Остроградського:
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кімната 2102
Телефон – (05366) 3-20-02
WEB-сайт університету - www.kdu.edu.ua
Сторінка у Facebook - www.facebook.com/pk.krnu
Сторінка у Telegram – https://t.me/KrNU-vstup-official
Додаткова інформація за адресою – www.testportal.com.ua – www.zno-kharkiv.org.ua –
vstup.info








До заяви вступник додає:
Диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) в оригіналі з додатком
Екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування
Оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок
Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для вступників на денну
форму навчання)
Чотири фотокартки (розміром 3х4 см, кольорові, без куточка)
Оригінали та завірені копії документів, які підтверджують пільги (подаються особисто)

Проведення вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття ОС магістра за спеціальністю
081 «Право»
Денна та заочна
Етапи вступної компанії
форма навчання
Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 14 травня до 18.00 г.
та єдиного фахового вступного випробування
05 червня 2018 р.
Реєстрація електронних кабінетів вступників
з 14 травня до 24.00 год.
05 червня 2018 р.
Складання додаткового вступного випробування
14 – 31 травня 2018 р.
Початок прийому заяв та документів
02 липня 2018 р.
Кінець прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі іспитів
09 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі
26 липня 2018 р.
єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
Основна сесія єдиного вступного іспиту
11 липня 2018 р.
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
13 липня 2018 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до
до 13 серпня 2018 р.
зарахування на місця державного замовлення
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на
до 18.00 год.
місця держзамовлення, вимог для зарахування
18 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування
до 18.00 год.
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог
20 серпня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування
до 18.00 год.
на місця держзамовлення та виконали вимоги
20 серпня 2018 р.
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за
не пізніше
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на
28 серпня 2018 р.
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування
до 18.00 години
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до
30 вересня 2018 р.
зарахування
Проведення вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття ОС магістра за спеціальностями
051 «Економіка», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм»
Денна та заочна
Етапи вступної компанії
форма навчання
з 14 травня до 18.00 г.
Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
05 червня 2018 р.
Складання додаткового вступного випробування
14 – 31 травня 2018 р.
Початок прийому заяв та документів
02 липня 2018 р.
Кінець прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі іспитів
09 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі
26 липня 2018 р.
єдиного вступного іспиту та фахового випробування
Основна сесія єдиного вступного іспиту
11 липня 2018 р.
Строки проведення фахових випробувань
02 – 29 липня 2018 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до
до 13 серпня 2018 р.
зарахування на місця державного замовлення
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування
до 18.00 год.
на місця держзамовлення, вимог для зарахування
18 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на
до 18.00 год.
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог
20 серпня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування
до 18.00 год.
на місця держзамовлення та виконали вимоги
20 серпня 2018 р.
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за
не пізніше
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на
28 серпня 2018 р.
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування
до 18.00 години
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги
30 вересня 2018 р.

