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Додаток 13 до Правил прийому до Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського в 2015 році 

 

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 
до Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського в 2015 році 
 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії України від 27 січня 2015 
року протокол № 114 та п. 5 розділу ІІІ Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України в 2015 році до Правил прийому до Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського вносяться наступні 
зміни:  

 
1. У розділі IV: 
1.1 абзац перший пункту 4.4 після слів "інноваційною діяльністю"" 

доповнити словами ", 8.18010021 – Педагогіка вищої школи"; 
1.2 абзац перший пункту 4.5 після слів "інноваційною діяльністю"" 

доповнити словами ", 8.18010021 – Педагогіка вищої школи". 
2. До таблиці додатку 1 «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та 

напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на 
навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання» додати наступні 
рядки (див. додаток 1). 

3. До таблиці додатку 3 «Перелік напрямів підготовки для прийому на 
навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) 
курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та 
ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям 
підготовки» додати наступні рядки (див. додаток 2). 

4. До таблиці додатку 4 «Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, 
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю» 
додати наступні рядки (див. додаток 3). 

5. До таблиці додатку 5 «Перелік конкурсних предметів у сертифікаті 
Українського центру оцінювання якості школи (вступних екзаменів, творчих 
конкурсів)» додати наступні рядки (див. додаток 4). 

 
Розглянуто та затверджено на засіданні Приймальної комісії КрНУ    

«14» квітня 2015 року протокол № 11. 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                                         Е.С.Клімов 


