
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Остроградського 
Вартість одного семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2018/19 н.р. ступеня БАКАЛАВРА 

Спеціальність Освітня програма Денна Заочна 
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління 

Електротехнічні системи електроспоживання 
Енергетичний менеджмент 
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 
Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електричні машини і апарати 

3349,5 1769,5 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології (Комп’ютеризовані системи управління та 
автоматика) 

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 3654 1785 

Інститут механіки і транспорту 
Технології машинобудування 
Обладнання для пластичного формування конструкцій 
машинобудування 131 Прикладна механіка 

Металорізальні верстати та системи 
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 

Колісні та гусеничні транспортні засоби  
Металорізальні верстати та системи 133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні 
машини і обладнання 

2977 1780   

274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 3355 1837,5 
Організація митного контролю на транспорті  275.03 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 3460 1995 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії  
014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика 
113 Прикладна математика Комп’ютерне моделювання 
122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 

163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія 
171 Електроніка Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки 

Радіоелектронні апарати та засоби 172 Телекомунікації та радіотехніка Біотехнічні та медичні апарати і системи 

3654 – 

Факультет економіки і управління 
051 Економіка Економіка підприємства 
071 Облік і оподаткування Облік і аудит 
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 

Менеджмент організацій і адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
075 Маркетинг Маркетинг 

Товарознавство і комерційна діяльність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
242 Туризм Туризмознавство 
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 

4058,5 2163 

Факультет природничих наук 
014.11 Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура – 
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 1890 
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія – 
183 Технології захисту навколишнього середовища Екологічна безпека 1890 
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 

3596 

– 
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 3512,5 2163 
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація – 
263 Цивільна безпека Охорона праці 3596 1890 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 
022 Дизайн Дизайн (за видами) 4609,5 – 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 4029,5 – 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність 3937,5 2457 
035.041 Філологія (Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська) Переклад 4121 2730 
053 Психологія Психологія 
061 Журналістика Видавнича справа та редагування 4092,5 – 

081 Право Правознавство 5686 3512,5 
 

Правила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: 
У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, 
німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів ЗНО 2018 року. 

З питань, пов’язаних з прийомом до університету, звертатися до приймальної комісії КрНУ. 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів здійснюється з 02 по 25 липня до 1800 год. 

Прийом документів здійснюється з 12 липня до 26 липня щоденно з 800 до 1800, у суботу, неділю – з 800 до 1300. 
Адреса приймальної комісії Кременчуцького національного університету 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 



Прийом без сертифікатів ЗНО 
(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), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових 
випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. 

До заяви абітурієнт додає: 
 Документ про середню освіту в оригіналі (диплом молодшого спеціаліста для випускників коледжів та технікумів 

(вищих професійних училищ) 
 Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016, 2017 або 2018 році (для вступників на базі повної 

загальної середньої освіти) 
 Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 
 Оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок або оригінал та копію свідоцтва про народження 
 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 копії документів, які підтверджують пільги (подаються особисто вступником) 
 Паспорт одного із батьків (для неповнолітніх абітурієнтів) 

Підготовчі курси 
Українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, фізика, біологія, географія 

Рисунок, живопис - підготовка до творчого конкурсу за спеціальністю 022 Дизайн 
Підготовка до творчого заліку за спеціальністю 061 Журналістика 

(1200 грн. за один предмет за 6 місяці навчання) 
Адреса підготовчих курсів: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21, кімната 7119 

Телефони      (0536) 74-04-67,      098-399-70-38 
 

 

Інформація щодо проекту переліку конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО 
 

Спеціальності 
Проект переліку конкурсних предметів 

у сертифікаті ЗНО 2016 р., 2017 р. або 2018 р. 

Середня освіта (Інформатика); Прикладна математика; Комп’ютерні науки; 
Комп’ютерна інженерія; Прикладна механіка; Матеріалознавство; Галузеве 
машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Телекомунікації та 
радіотехніка; Будівництво та цивільна інженерія; Автомобільний транспорт; 
Транспортні технології (за видами) 

Українська мова та література, математика, 
фізика або іноземна мова 

Цивільна безпека; Технології захисту навколишнього середовища Українська мова та література, математика, 
фізика або біологія 

Економіка; Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та 
страхування; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Менеджмент; 
Маркетинг 

Українська мова та література, математика, 
іноземна мова або географія 

Геодезія та землеустрій  Українська мова та література, математика, 
географія або історія України 

Публічне управління та адміністрування Українська мова та література, математика, 
іноземна мова або історія України 

Дизайн Українська мова та література, історія 
України, творчий конкурс 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Менеджмент соціокультурної 
діяльності; Право; Журналістика 

Українська мова та література, історія 
України, математика або іноземна мова та 
творчий залік для спеціальності Журналістика 

Філологія  Українська мова та література, іноземна мова, 
історія України або географія 

Туризм  Українська мова та література, іноземна мова, 
географія або математика 

Біотехнології та біоінженерія  Українська мова та література, біологія, 
хімія або математика 

Екологія Українська мова та література, біологія, 
географія або хімія 

Фізична терапія, ерготерапія Українська мова та література, біологія, 
фізика або іноземна мова 

Психологія; Біомедична інженерія Українська мова та література, біологія, 
математика або іноземна мова 

Середня освіта (Фізична культура) Українська мова та література, біологія, 
історія України або географія та творчий залік 

 

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім 
оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.  

Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018 року. 


