
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 імені Михайла Остроградського 

Вартість першого семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2021/22 н.р. ступеня БАКАЛАВРА 
 

Спеціальність Освітня програма Денна Заочна 

Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій 
014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) 9150 

– 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 
11135 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

8170 5220 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 
виробництва 

9150 

6350 

171 Електроніка 
Технологія, обладнання та виробництво електронної 
техніки 

– 

Інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук 

Факультет економіки і управління 
051 Економіка Економіка 

11135 
5500 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент Менеджмент 
075 Маркетинг Маркетинг 

242 Туризм Туризм – 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 
014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література 

Середня освіта (Українська мова і література, 
англійська мова і література) 

8250 

– 

022 Дизайн Дизайн 
11135 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 8250 

035.041 Філологія (Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська) 

(Германські мови та літератури (переклад включно) 

11135 053 Психологія Психологія 

061 Журналістика Журналістика 

081 Право Право 6925 
 

 

Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: 
 

Реєстрація електронних кабінетів вступників на 1 курс, завантаження персональних документів здійснюється з 

01 липня 2022 р. Пільгові документи завантажуються до реєстрації електронних кабінетів.  
Прийом документів на 1 курс здійснюється з 29 липня до 23 серпня 2022 року щоденно з 8

00
 до 18

00
, у суботу, 

неділю – з 8
00

 до 13
00

. 

У 2022 році приймаються результати НМТ 2022 / ЗНО 2019-2021 років з трьох предметів та мотиваційний 

лист. Результати ЗНО 2019-2021 року з укр.мови та літ./укр. мови, математики та/або історії України за бажанням 

вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з 

відповідного предмету не перевищує 15 балів.  
 

Вступні іспити, творчі конкурси для вступників на базі ПЗСО на місця державного замовлення проводяться з 

01 липня по 18 липня 2022 р., за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 09 серпня по 16 серпня 2022 р. 
 

Адреса приймальної комісії: 

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кімната 2102 

Телефон (0536)   75-86-96;                    (067) 4000163 

WEB-сайт університету - www.kdu.edu.ua  

Сторінка у Facebook - www.facebook.com/pk.krnu  

Канал у Telegram – https://t.me/KrNU-vstup-official 

Додаткова інформація – www.testportal.gov.ua – www.zno-kharkiv.org.ua – vstup.edbo.gov.ua 
 

* прийом тільки на 2 курс 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) 
8250 

– 

101 Екологія Екологія 

131 Прикладна механіка Прикладна механіка 
8170 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 
8250 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 11135 

263 Цивільна безпека Цивільна безпека 8250 5300 

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 

8170 5220 275.03 Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) 

Транспортна логістика та митний контроль 

 

http://www.kdu.edu.ua/
http://www.facebook.com/pk.krnu
http://www.testportal.com.ua/
http://www.zno-kharkiv.org.ua/


 

Прийом на скорочений термін навчання для вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста 

 

Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання), або на другий курс (на вакантні 

місця ліцензованого обсягу), вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.  

Приймаються результати ЗНО 2019-2021 року / НМТ 2022 з двох предметів. 

 1) для вступу на місця державного (регіонального) замовлення - національного мультипредметного тесту з 

української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та 

літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);  

 2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - визначеного Правилами прийому одного 

предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років 

(перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет).  

Прийом документів здійснюється 29липня до 23 серпня 2022 року щоденно з 8
00

 до 18
00

, у суботу, неділю – з 

8
00

 до 16
00

.  
 

До заяви вступник додає: 

 Документ про середню освіту в оригіналі з додатком (атестат, свідоцтво або диплом молодшого 
спеціаліста) 

 Якісна копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники) 

 Оригінал паспорта та якісні копії 1, 2, 11-ї сторінок або оригінал та копію свідоцтва про народження (2 
примірники) 

 Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (з якісно роздрукованими результатами) 

 Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для вступників на денну форму 
навчання) 

 Чотири фотокартки (розміром 3х4 см, кольорові, без куточка, які відповідають досягнутому віку) 

 Оригінали та копії документів, які підтверджують пільги (подаються особисто вступником в 2 примірниках 
та завантажуються до реєстрації електронних кабінетів) 

 Паспорт одного із батьків (для неповнолітніх вступників) 

 Копія карти щеплень Ф-063, копія результатів флюорографічного обстеження (для вступників на денну 
форму навчання) 

 

Підготовчі курси 

Адреса підготовчих курсів: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21, кімната 7119,  

Телефон  (067) 163-58-38 

 

Мотиваційний лист 

1. При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від 

першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - 

результати розгляду мотиваційних листів 

2. Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі повної 

загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями галузей 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 

12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 035 «Філологія» передбачено розгляд мотиваційних 

листів.  

3. Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, на інші спеціальності 

достатньо мотиваційного листа  

Конкурсний бал вступника на основі ПЗСО 

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + ОУ, 

П1, П2, П3 – оцінки МНТ з першого, другого та третього предметів; 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за 

шкалою від 0 до 10 балів.  

К1+К2+К3+К4=1 

У разі вступу на спеціальність 022 Дизайн КБ = ТК, 

ТК – творчий конкурс  

Конкурсний бал вступника на основі ОКР МС 

КБ = 0,5×П1 + 0,5×П2, 

П1, П2 – оцінки МНТ з першого та другого предметів. 

 

На місця держзамовлення КБ не менше 125.  

На спеціальність 081 “Право” КБ не менше 140. 


