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Шановні  учасники та гості виставки! 

 
Від імені Кременчуцького відділення 

Полтавської Торгово-промислової палати  
щиросердечно вітаю Вас з відкриттям 
Х Міжрегіональної спеціалізованої виставки 
"Освіта та кар'єра". 

Нинішня виставка десята у нашому місті. За 
цей час пройдено важкий шлях становлення і 
розвитку. За час існування її учасниками були 
навчальні заклади з різних куточків України, з 
Полтави та Харкова, з Києва та Запоріжжя, з 
Черкас та Сум, Дніпропетровська та Одеси тощо. 
Багато з них стали постійними учасниками, проте 
кожен раз вони дивують своєю експозицією та 
новими програмами і заходами для абітурієнтів.  

За п'ять років існування виставка дала 
унікальну можливість старшокласникам, 
майбутнім абітурієнтам зустрітися з викладачами 
провідних вищих навчальних закладів України, 
ознайомитися з їх пропозиціями та обрати свій 
подальший шлях у житті. Школярі, які стали 
першими відвідувачами виставки у 2010 році вже 
закінчують навчання в обраних закладах.  

Висловлюю подяку всім, хто пройшов цей 
шлях разом з нами, щиро сподіваюсь бачити Вас 
на подальших наших виставках. А також маю 
надію побачити серед учасників нові обличчя. 

Всім учасникам бажаю натхнення, корисних 
зустрічей та творчих надбань, а абітурієнтам 
скористатися можливістю зробити правильний 
вибір майбутньої дороги та обрати навчальний 
заклад про який мріяли. 

З повагою, 

Директор Кременчуцького відділення 

Полтавської ТПП       В.П. Гинькут 

 

Кременчуцьке 
відділення  
Полтавської ТПП 
 
вул. Генерала 
Жадова, 2 
м. Кременчук, 39600 
Україна 
 
тел. +38 (0536)  
74-20-37; 74-16-52 
факс +38 (0536)  
74-20-37; 74-30-27 
 
E-mail: 
office@krcci.pl.ua 
 
www.krcci.pl.ua 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогічне училище готує фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» за  спеціальностями: дошкільна 
освіта, початкова освіта, фізичне виховання. 

 
Майбутні  вихователі 

дошкільних закладів, вчителі 
початкових класів, фізичної 
культури,  навчаючись в училищі, 
мають можливість здобути  додаткову 
кваліфікацію:  

 «Вихователь логопедичних груп», 

«Вихователь з правом навчання 
англійської мови», «Організатор 
фізичного виховання в дошкільному 
закладі», «Організатор музичної 
діяльності в дошкільному закладі», 
«Вчитель англійської мови в 

початкових класах», «Вчитель  інформатики в початкових класах», «Керівник 
гуртка образотворчого мистецтва», «Керівник дитячого хорового колективу», 
«Керівник гуртка з інформатики».   

Особливістю навчального закладу є ефективне забезпечення ступеневої 

освіти від довузівської до післядипломної педагогічної освіти. З цією метою в 
коледжі працює обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів(ліцей «Політ»).  
Навчання в ньому здійснюється за профілями: гуманітарно-педагогічним, 
історико-економічним, іноземної філології, інформаційних технологій.  Учні 
ліцею(випускники 8 та 9 класів) харчуються і проживають в гуртожитку коледжу 
безкоштовно, на навчання зараховуються за співбесідою.  На базі коледжу також 
діють: 

- навчально-консультаційний пункт Глухівського національного 

педагогічного університету імені  Олександра Довженка;                                                 
- консультаційно-методичний центр Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти;                                                                
- дитячий заклад оздоровлення та відпочинку  «Ерудит».                                      
 Кременчуцький педагогічний коледж  має сучасну навчально-методичну та 

матеріальну базу. До послуг студентів 2 навчальних корпуси, 50 сучасних 
кабінетів, лабораторії хімії, фізики, іноземної мови, технічних засобів навчання, 
10  кабінетів комп’ютерної техніки, комп’ютеризований бібліотечний комплекс із 
фондом понад 90000 примірників літератури, 3 спортивних, тенісний та 

тренажерний зали, поле зі 
штучним покриттям, їдальня, 
актова зала, студентський клуб, 
гуртожиток.      

Свій досвід роботи коледж  
представляє на Всеукраїнських 
та міжнародних освітянських 
виставках: «Інноватика в 
сучасній освіті» та «Сучасні 
навчальні заклади» і 

нагороджене впродовж останніх 
4 років  5 золотими, 2 срібними 
та  бронзовою медалями.  
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Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка 

Державний 
навчальний заклад  
I рівня акредитації 
 
Рік заснування: 1931 
 
Директор: заслужений 
працівник освіти 
України Гальченко 
Іван Васильович 
 
Адреса:  
вул. Лізи Чайкіної, 33 
м. Кременчук, 39623 
 
Тел./факс: 
+38 05366 5-33-01 
 
E-mail:krem_ped@bk.ru        
Http://www.pu.org.ua 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
 

Прийом на навчання на 2015 рік буде здійснюватися як 
за державним замовленням, так і на договірній основі (за 
кошти фізичних та юридичних осіб). 

Нині в університеті функціонують вісім факультетів: 
архітектурний, будівельний, гуманітарний, електромеханічний, інформаційних та 
телекомунікаційних технологій і систем, нафти і газу та природокористування, 
менеджменту та бізнесу, фінансово-економічний. 

На факультетах здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 32 
напрямами та 45 спеціальностями та спеціалізаціями. 

Випускникам видається диплом державного зразка. 
У складі університету функціонують два відокремлені структурні підрозділи – вищі 

навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації: Полтавський нафтовий 
геологорозвідувальний технікум та Миргородський художньо-промисловий коледж ім. 
М.В. Гоголя. 

Діють підготовчі курси з математики, української мови та літератури, фізики, хімії, 
історії України, іноземної мови, географії, біології, рисунку та креслення. 

Післядипломна освіта. В університеті можна отримати освіту без відриву від 
виробництва за всіма напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями (крім напрямів 
архітектурного факультету) за денною, заочною, вечірньою та очно-заочною 
формами навчання. Також працює аспірантура та докторантура за 26-ма науковими 
спеціальностями. Аспіранти та докторанти мають можливість захищати кандидатські 
та докторські дисертації в 4-х спеціалізованих учених радах, котрі діють в 
університеті за 7-ма науковими спеціальностями. 

В університеті здійснюється військова підготовка студентів за програмою 
офіцерів запасу на базі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба. Заняття проводяться протягом 3 – 4-го курсів. Навчання платне. Після 
успішного  закінчення військової підготовки студентам присвоюється військове 
звання „молодший лейтенант запасу”. 

Навчання за кордоном. Університет активно співпрацює з 24 країнами в рамках 
виконання більш ніж 52 угод різного рівня. Реалізуючи програми Уряду з навчання та 
стажування студентів та аспірантів за кордоном, ПолтНТУ веде співробітництво з 
провідними ВНЗ Великої Британії (Гліндорський університет), Швеції (Королівський 
технологічний інститут), Бельгії (Університет Монс), Федеративної Республіки 
Німеччини (Бранденбурзький університет прикладних наук), Китайської Народної 
Республіки (Цюнчжоуський університет, Китайський університет нафти, Пекінський 
технологічний інститут, Ланджоуський транспортний університет). З вищими 
навчальними закладами проводиться педагогічний експеримент – програма 
«Подвійний диплом».  

Матеріально-технічна база. 9 навчальних корпусів; 65 навчальних і науково-
дослідницьких лабораторій, оснащених натурним обладнанням; 54 комп’ютерних 
класи; комп’ютеризована науково-технічна бібліотека; 4 читальних зали на 478 
місць; для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням, WI-
FI покриттям. На факультеті нафти і газу та природокористування функціонує 
унікальний навчально-науковий нафтогазовий полігон. Для підвищення викладачами 
і студентами рівня володіння іноземними мовами на базі університету створено 
мовний центр. На факультеті інформаційних та телекомунікаційних технологій і 
систем діє мережева академія CISCO, навчальний центр фірми Delcam (Велика 
Британія) та інші. 

До послуг студентів. Студмістечко з 5 гуртожитками, в кожному з них є доступ 
до мережі Internet; їдальня, кафе; студентський санаторій-профілакторій; медпункт; 
розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, діють 4 спортзали; 
стадіон; 2 спортивних майданчики із штучним покриттям; навчально-оздоровчий 
комплекс „Ворскла”. Функціонує Центр культури і студентської творчості, при якому 
діють студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, циркова та театральні студії, 
танцювальні колективи.  

Система управління якістю сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 
9007:2009 (ISO 9001:2008, IDT) 
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Вищий навчальний  
заклад ІV рівня 
акредитації 
 

Адреса:  
проспект 

Першотравневий, 24,  
м. Полтава,  

36011, Україна 
 

Тел.:  
+38 (05322) 7-38-67,  

56-16-04, 56-98-16 
 

Е-mail: 
rector@pntu.edu.ua, 

vstup@pntu.edu.ua 
 

Http://www.pntu.edu.ua 
Ліцензія: МОН України  

АЕ № 458343  
від 11.07.2014 р. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Кременчуцький медичний коледж 

імені В.І. Литвиненка 

 

 

Кременчуцький медичний коледж має міцну 

сучасну матеріально-технічну базу: 

2 комп’ютерні класи; бібліотека з читальним 

залом (безкоштовне забезпечення підручниками, фаховою 

літературою, сучасними довідниками та періодикою);  

32 навчальні кабінети та клінічні лабораторії; актова зала; 

спортивна зала для занять груп з фізичного виховання; тренажерна 

зала; спортивний майданчик (волейбольна, баскетбольна площадки, 

площадка для міні-футболу та ін.); їдальня на 200 посадочних місць; 

медичний пункт; гуртожиток на 408 місць. 

Для студентів діють клінічні гуртки: 

- спортивно-лікувального масажу; 

- медична сестра хірургічного відділення; 

- медична сестра кардіологічного відділення; 

- догляд за тяжкохворими; 

- інформатика та медичні інформаційні системи; 

- зуботехнічний гурток. 

Працюють 2-х місячні курси масажу, косметології. 

Кременчуцький медичний коледж здійснює підготовку молодших 

спеціалістів (основі базової та повної загальної середньої освіти) та 

бакалаврів (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста). 

 
НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛ.): 

«Лікувальна справа» (фельдшер) – термін навчання 4 роки; 

«Сестринська справа» (медична сестра) –  термін навчання 4 
роки; 

Випускники разом з дипломом отримують атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛ): 

«Лікувальна справа» (фельдшер) – термін навчання 3 роки; 

«Сестринська справа» (медична сестра) – термін навчання 
3роки; 

«Акушерська справа» (акушерка) – термін навчання 2 роки 5 

місяців; 
«Стоматологія ортопедична» (зубний технік) – термін 

навчання 2 роки. 
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Комунальний вищий 
навчальний заклад  
І рівня акредитації 
Полтавської обласної 
ради  
 
39602 Полтавська обл.,  
м. Кременчук,  
вул. Червона Гірка, 41 
 
Контактні телефони: 
(05366) 5-32-15, 5-31-86 
E-mail: 
kmk_inform@mail.ru 
kmk_metod@mail.ru  
 
Рік заснування – 1904  
Форма власності: 
комунальна 
 
Ліцензія: Міністерства 
освіти і науки, молоді та 
спорту України  
АГ №582412  
від 17.10.2011р.,  
АВ №395865  
від 22.07.2008р. 
 
Директор: Малик 
Світлана Станіславівна 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА: 
«Сестринська справа» (медична сестра – бакалавр 

медицини)  

денна форма – термін навчання 2 роки; вечірня форма – термін 
навчання 3 роки; 

 

Абітурієнти на базі 9 класів складають два іспити:  
 біологія (усно); українська мова (диктант). 

 

Абітурієнти на базі 11 класів зараховуються з кількістю 

балів, зазначених в сертифікатах Українського центру 
оцінювання якості освіти з біології (або хімії) й української 

мови та літератури. 

 
Абітурієнти зі спеціальності «Сестринська справа – 

бакалавр медицини» складають  іспит: з основ сестринської 

справи (усно). 
 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ: 

 документ про освіту державного зразка з додатком в оригіналі 
або його копія, завірена у встановленому порядку; 

 медична довідка форма № 086 – У; форма № 063 - О (про 
щеплення ); 

 6 кольорових  фотокарток 3 x 4 см; 

 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 
з української мови та літератури й біології (або хімії) (оригінал 

або завірена копія); 

 копія довідки про ідентифікаційний номер; 

 копія паспорта (1, 2 та 11 стор.) або свідоцтва про народження 
для осіб, які не мають паспорта. 

 витяг з трудової книги (для осіб зі стажем роботи); 

 
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які  не мають 

паспорта), військовий квиток та документи, що дають право на 

пільги, вступник пред’являє особисто. 
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Умови прийому 
Кременчуцького медичного коледжу  

ім. В.І. Литвиненка  
у 2015 р. 

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та 
повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: 

 Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання 

вступники на основі освіти 

базової загальної 
середньої 

повної загальної 
середньої 

Початок прийому заяв та 
документів у паперовій або 
електронній формі 

10 липня 2015 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають 
право складати вступні 
випробування, що проводить 
коледж 

о 18.00 годині 24 липня 2015року 

Закінчення прийому документів 
від осіб, які проходять 
співбесіду 

о 18.00 годині 24 липня 2015року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які не 
складають вступних екзаменів. 

 
о 12.00 годин 
01 серпня  
2015 року 

Строки проведення вступних 
екзаменів та співбесіди 25 липня – 01 серпня 2015року 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників із зазначенням 
рекомендованих до 
зарахування на місця 
державного замовлення 

не пізніше 12.00 години 02 серпня  
2015 року 

Вибір вступниками місця 
навчання відповідно до 
зазначених пріоритетів 

до 18.00 години 05 серпня 2015 року 

Оновлений список 
рекомендованих до 
зарахування оприлюднюється 

не пізніше 12.00 години 07 серпня  
2015 року 

Терміни зарахування 
вступників 

за державним замовленням – не 
пізніше 12.00 години 08 серпня 2015 
року; за кошти фізичних та 
юридичних осіб – за умови виконання 
державного замовлення відповідної 
спеціальності – не пізніше  
14 серпня 2015року 
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Кременчуцький льотний коледж 
Національного авіаційного університету 

 
 
Кременчуцький льотний коледж НАУ як 

навчальний заклад  було створено 1 липня 
1960 році під назвою льотного училища 
цивільного повітряного флоту. З 1991 року 
навчальний заклад було прийнято до 
системи Міністерства освіти і науки України і 
в 1993 році він перейменований під назвою 
«Кременчуцький льотний коледж». Наразі 
коледж є одним із провідних авіаційних 
державних навчальних закладів України в 
галузі підготовки пілотів вертольотів 
цивільної авіації.                                          

У різні роки в коледжі здобули путівку в 
небо космонавти О.А. Леонов, П.І. Клімук,  

В.В. Аксьонов, А.С. Левченко, Герої Радянського Союзу М.М. Мельник, Б.В. Лялин, 
А.Б. Гардапхадзе. За роки існування в коледжі пройшли підготовку більше 60 тисяч 
фахівців з країн СНД і близько 7 тисяч громадян з понад 70 інших країн світу, 
зокрема Австралії, Великобританії, Германії, Індії, Китаю, Японії, Мозамбіку, Перу, 
Канади, США та інші.  

У 2003 році коледж ввійшов до Єдиної навчально-методичної системи 
Національного авіаційного університету України і тепер є його навчально-
науковим підрозділом. Наразі Кременчуцький льотний коледж НАУ згідно ліцензії 
АЕ  № 458556 від 28.07.2014 р. здійснює підготовку молодших спеціалістів і 
бакалаврів, за денною і заочною формами навчання, за кваліфікаціями: пілот 
вертольота, технік-механік, технік-електрик, технік-інспектор з контролю за 
використанням палива, організатор обслуговування на транспорті, бакалавр 
з обліку і аудиту, молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку. Випускникам 
коледжу видається державний диплом про закінчення КЛК НКУ, а за кваліфікацією 
пілот – також свідоцтво комерційного пілота CPL міжнародного зразка. Випускники 
коледжу можуть продовжити навчання в НАУ для підвищення освітньо-
кваліфікаційного рівня до магістра.  

Коледж очолює Почесний працівник авіаційного транспорту, Відмінник освіти 
України Головенський Володимир Васильович. Майже 40 % педагогічних 
працівників мають науковий ступінь, вчене звання або вищу категорію викладача. 
Льотну підготовку проводять пілоти-інструктори з високою кваліфікацією. 

До коледжу приймаються громадяни, які мають базову (9 класів) або повну (11 
класів) загальну середню освіту. Вступники на базі дипломів кваліфікованого 
робітника і про вищу освіту можуть бути прийняті на старші курси на вакантні 
місця ліцензійного обсягу. У 2015 році прийом документів на денну форму навчання 
проводиться з 10 по 24 липня (1 серпня), на заочну форму - з 20 липня по 17 (19) 
серпня. В дужках для вступників, які не складають випробування в коледжі. 

Конкурс щодо вступу на навчання проводиться таким чином: а) на базі 9 класів - 
вступні екзамени з української мови і математики; б) на базі 11 класів - за 
сертифікатами ЗНО 2015 року базового рівня з української мови і математики для 
вступників на навчання за ОКР молодшого спеціаліста. Додатково для вступників на 
навчання за ступенем бакалавра - з фізики або з історії України для напрямів 
підготовки відповідно "Аеронавігація" або "Облік і аудит". 

В останню (у грудні – передостанню) суботу кожного місяця (крім червня 
– серпня) об 11.00 в коледжі проводяться Дні відкритих дверей за адресою: 
вул. Перемоги, 17/6; маршрути 13, 16, 16а, 17, 20, 26, 30, 106, 224, 225. 

 
Для бажаючих організовуються підготовчі курси: на базі 9 класів – з української мови 

і математики, на базі 11 класів – з української мови та літератури, математики і фізики. 
 Курси діють відповідно до вищезазначеної ліцензії і надають додаткові 

бали при вступі до коледжу на льотно-технічні напрями і спеціальності. 
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Ліцензія МОН України 
АЕ  № 458556  
від 28.07.2013 р. 
 

Сайт коледжу: 
www.flightcollege.com.ua 

 
E-mail:  
pk_klk@mail.ru, 

klk_nau@sat.poltava.ua; 

 
Телефони 
приймальної комісії: 
(050) 308-06-31, 
(05366) 3-11-18,  
               3-72-33; 
Факс:  
(05366) 3-01-48 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ 

АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ» - 
 

це орієнтований на міжнародні 

вимоги до вищої освіти  
технічний  університет,  який  

готує висококваліфікованих 

інженерів з усіх напрямів 
аерокосмічної  науки  і  

техніки,  наукомісткого маши-

нобудування, інформаційних 
технологій, радіотехнічних 

комплексів, систем керування, 

економіки й менеджменту та 
ін. 

ХАІ – єдиний в Україні й один з найбільших у Європі аерокосмічний 
університет, який готує фахівців з усіх напрямків аерокосмічної науки й 

техніки, наукомісткого машинобудування, інформаційних технологій, 

радіотехнічних комплексів, систем керування та ін. 
Університет засновано 17 квітня 1930 р. За рівнем змісту освіти й 

наукових досліджень ХАІ повною мірою відповідає рівню університету 

міжнародного значення. Його акредитовано як вищий навчальний заклад IV 
рівня. ХАІ – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. За 

результатами опитування молоді, експертів і роботодавців України за останні 

5 років ХАІ входить до першої десятки ВНЗ України, а серед технічних – 
посідає 2-ге – 3-тє місця. 

 

ТЕХНІЧНІ НАПРЯМИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
 Авіа- і ракетобудування (літаки і вертольоти, технологія виробництва 

літальних апаратів, випробування та сертифікація літальних апаратів, 
ракетні та космічні комплекси,  проектування та виробництво конструкцій 

із композиційних матеріалів) 

 Авіоніка (системи керування літальними апаратами та комплексами) 
 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані  технології (комп'ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва) 

 Автомобільний транспорт 
 Аеронавігація 

 Безпека інформаційних і комунікаційних систем (захист інформації в 

комп`ютерних системах та мережах) 
 Геодезія, картографія та землеустрій (геоінформаційні системи і технології, 

космічний моніторінг землі) 
 Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів (авіаційні двигуни та 

енергетичні установки, технологія виробництва авіаційних двигунів та 

енергетичних установок, ракетні двигуни та енергетичні установки, 
науково-технічний переклад) 

 Електротехніка та електротехнології (нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії, енергетичний менеджмент) 
 Енергомашинобудування (газотурбінні установки і компресорні станції, 

випробування та експлуатація газотурбінних установок і компресорних 

станцій, проектування та виробництво газотурбінних установок) 
 Інженерна механіка (машини і технології пакування) 
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АДРЕСА: 
м. Харків,  
вул. Чкалова, 17, 
61070. 
 
Телефон:  
+38(057) 788-47-93,              
788-43-13 
 
E-mail:pk@khai.edu 
 
www.khai.edu  



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 Інформатика (соціальна інформатика) 

 Комп'ютерна інженерія (комп’ютерні системи та мережі, системне 

програмування, спеціалізовані комп’ютерні системи) 
 Комп'ютерні науки (інформаційні технології проектування, системне 

проектування, інформаційні управляючі системи та технології (за 

галузями)) 
 Машинобудування (двигуни внутрішнього згоряння) 

 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (метрологія та 
вимірювальна техніка, інформаційні вимірювальні системи, інформаційно-

вимірювальні системи автомобілів) 

 Метрологія, стандартизація та сертифікація 
 Обслуговування повітряних суден  

 Прикладна математика (прикладна математика, математичне та 

комп'ютерне моделювання) 
 Прикладна механіка (динаміка і міцність машин, прикладна 

гідроаеромеханіка і механотроніка, роботомеханічні системи та комплекси, 

інженерія логістичних систем) 
 Програмна інженерія (програмне забезпечення систем, інженерія 

програмного забезпечення) 

 Радіоелектронні апарати (радіоелектронні апарати та засоби, біотехнічні 
та медичні апарати і системи) 

 Радіотехніка (радіоелектронні пристрої, системи та комплекси) 
 Системна інженерія (комп'ютеризовані системи управління та автоматика) 

 Системний аналіз (системний аналіз і управління) 

 Телекомунікації (інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби 
телекомунікацій) 

 Теплоенергетика (теплофізика, енергетичний менеджмент) 

 Якість, стандартизація та сертифікація 
 Управління проектами 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
 Економіка підприємства (економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності)) 
 Маркетинг (маркетинг) 

 Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності), менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 
логістика, менеджмент туристичної індустрії) 

 Міжнародна економіка 

 Облік і аудит 
 Товарознавство і торгівельне підприємництво (експертиза товарів та послуг) 

 Фінанси і кредит (фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)) 

 
ГУМАНІТАРНІ НАПРЯМИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 Документознавство та інформаційна діяльність (документознавство та 
інформаційна діяльність, документознавець-менеджер науково-технічної 

діяльності, документне забезпечення митно-брокерської діяльності, 

документознавець-менеджер рекламно-інформаційної діяльності) 
 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування (екологія та охорона навколишнього середовища) 

 Психологія (інженерна психологія, авіаційно-космічна психологія, 
соціально-психологічні технології, психологічне консультування та 

немедичні форми психотерапії) 

 Філологія (прикладна лінгвістика, науково-технічний переклад, англійська 
мова в аспекті перекладу) 
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ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ: 

 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти; 
 документ державного зразка та додаток до нього про повну загальну 

середню освіту (оригінал або його завірена копія); 

 медична довідка за формою 086-У (оригінал або її завірена  копія); 
 6 фотокарток розміром  3х4 см; 

 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з державної 
податкової інспекції; 

 паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають 

паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку) і документи, що 
надають право пільги, надаються в термін, визначений для подання 

документів. 

 
 

КОЖНІ ЮНАК І ДІВЧИНА, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХАІ,  

УПЕВНЕНІ, ЩО ПРЕСТИЖНА ОСВІТА,  
ОДЕРЖАНА В ЙОГО СТІНАХ, – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОЇ 

БЛИСКУЧОЇ КАР’ЄРИ. 
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Кременчуцький інститут 
Дніпропетровського університету 

імені Альфреда Нобеля 

Напрями підготовки (спеціальності): 

міжнародна економіка (міжнародна економіка); 

економіка підприємства (економіка підприємства); 

економічна кібернетика (економічна кібернетика); 

фінанси і кредит (фінанси і кредит та банківська справа); 

маркетинг (маркетинг); 

облік і аудит (облік і аудит); 

філологія (переклад); 

менеджмент; 

соціальна робота. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік. 

Матеріально-технічна база: 4 навчальних корпуси, читальний зал, 

абонентський відділ, бібліотека, Web-бібліотека, 2 студентські кафе, 

медпункт, спортивно-фізкультурний комплекс: тренажерний зал, 3 

баскетбольних майданчики, 3 волейбольні майданчики, 2 футбольних поля, 

8 комп’ютерних класів, сучасне комп’ютерне та мультимедійне обладнання. 

Професорсько-викладацький склад: докторів наук - 4, кандидатів наук – 22. 

Організацією проходження практики та працевлаштування 

випускників займається Центр кар'єри та виробничої практики. Створено 

бази проходження виробничої та переддипломної практики на провідних 

підприємствах міста і регіону.  

Післядипломна освіта 

облік і аудит; 

фінанси і кредит; 

банківська справа; 

економіка підприємства; 

маркетинг. 

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами 

організовує навчання в бізнес-класах учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл. 

Учні 11 класів проходять підготовку до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Для розвитку особистості та професіоналізму сучасного менеджера-

економіста створені школи творчого розвитку особистості та основ 

підприємницької діяльності.  

Міжнародне співробітництво: інститут підтримує партнерські відносини з 

вищою економічною школою (м. Бидгощ, Польща), Кіпрським інститутом 

маркетингу (Кіпр), Університетом Чорногорія, факультетом морської справи, 

Котор (Чорногорія), Білоруським державним університетом. 
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Вищий навчальний 
заклад ІІІ-IV рівня 
акредитації 

Ліцензія  
серія АЕ № 458468 
від 26.06.2014 р., 
сертифікат про 
акредитацію  
НI-IV № 0424850  

від 12.08.13 р. 

Рік заснування: 1998 

Директор: академік 
Академії економічних 
наук України, к. e. н.,  
доцент  Сокуренко 

Петро Іванович. 

Адреса:  
39623, Полтавська обл., 
м. Кременчук,  
вул. 60 років Жовтня, 79 

Телефон приймальної 
комісії  

(0536)77-35-81 
Тел./факс  
(0536) 77-59-63  

Електронна адреса: 
referent@academy.kremenchuk.su  

сайт:  

www.ki-duep.com 

mailto:referent@academy.kremenchug.net
http://www.ki-duep.com/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 

Остроградського 
Керівник навчального закладу: ректор – Загірняк 

Михайло Васильович, заслужений діяч науки і 

техніки України, член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України, доктор технічних 

наук, професор. 

 
Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського – єдиний в реґіоні класичний державний вищий 
навчальний заклад IV рівня акредитації, у якому вже протягом 50 років для 

потреб промислового міста Кременчук та Центрального Придніпров’я з 

населенням більше ніж 1,5 мільйона мешканців готують 
висококваліфікованих фахівців із широкого спектра спеціальностей. 

 

ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 
 Автомобільний транспорт  Інженерне матеріалознавство 

 Машинобудування  Інженерна механіка 

 Транспортні технології (за видами 
транспорту) 

 Дизайн * 

 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 Системна інженерія  Електротехніка та електротехнології 

 Електромеханіка 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 Інформатика  Комп’ютерні науки 
 Радіоелектронні апарати  Комп’ютерна інженерія 

 Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані технології 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

 Менеджмент   Маркетинг 

 Економіка підприємства  Облік і аудит 
 Фінанси і кредит  Туризм 

 Товарознавство і торговельне підприємництво 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 Геодезія, картографія та землеустрій  Будівництво 
 Екологія та охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

 Біотехнологія 

 Здоров’я людини  Охорона праці * 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
 Правознавство  Психологія 

 Документознавство та 
інформаційна діяльність 

 Філологія 

 Видавнича справа та редагування 

* – планується до відкриття 
Випускники технікумів та коледжів приймаються на старші курси 
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Рік заснування 1960 
 
Рівень акредитації: ІV 

 
Ліцензія: МОНУ  
АЕ №270755  
від 02.07.2013 р. 
 
Адреса: 39600 
Полтавська обл., 
м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 20 
 
Телефони: 
(05366) 3-60-00;  
               3-20-02 
(приймальна комісія) 
 
E-mail: 
office@kdu.edu.ua  
 
Web-site: 
http://www.kdu.edu.ua 
 
Сторінка у Facebook: 
Приймальна комісія 
КрНУ 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
Стратегічними напрямами роботи університету є реалізація принципів та 

ідей Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, 

забезпечення конкурентоспроможності випускників, визнання документів про 

вищу освіту за кордоном. 

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за ступеневою 

системою: молодший спеціаліст (на базі коледжу), бакалавр, спеціаліст, 

маґістр. 

 

Місце КрНУ в міжнародних і національних рейтингах 

Назва рейтингу й організації, що його проводить Місце 

Ranking WEB of Universities WEBOMETRICS 68 

ТОП – 200 Україна Кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ» 56 

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ SCIVERSE 

За показниками міжнародної науко метричної бази даних SCOPUS 
57 

КОМПАС 

За даними попиту рину праці компанія «Систем Кепітал 

Менеджмент» і Київський міжнародний інститут соціології 

63 

РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ 

За даними оцінки випускників потенційними роботодавцями 

журнал «Деньги» 
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РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ 

«Кращі навчальні заклади в центральному регіоні» 

За даними оцінки незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA 

7 

 

Професорсько-викладацький склад Університету має великий досвід 

як теоретичної, так і практичної роботи. Навчальний процес за всіма рівнями 

підготовки забезпечують майже 600 викладачів, у тому числі 59 докторів 

наук, професорів; 114 кандидатів наук, доцентів. Серед них – дев’ять 

академіків, шість членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, 

два заслужених діяча науки і техніки України, чотири заслужених працівника 

освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.  

Матеріально-технічна база: до послуг студентів 14 навчальних 

корпусів; 26 сучасних комп’ютерних класів; Інтернет; бібліотека з 

комп’ютерною залою; 60 спеціалізованих лабораторій; редакційно-

видавничий відділ; студентське кафе; концертна зала; чотири гуртожитки; 

сучасна спортивна база: спортивний комплекс «Політехнік» (стадіон з 

трибунами, основне і додаткове футбольні поля, дев’ять спортивних 

майданчиків); критий плавальний комплекс; легкоатлетичний манеж; чотири 

городкові корти; шість спеціалізованих приміщень для фізкультурно-

оздоровчих занять з тренажерним обладнанням, єдиний в області скеледром, 

реабілітаційний центр тощо. 

Про міжнародне визнання університету свідчить членство у провідних 

міжнародних асоціаціях університетів: повне членство у Європейській та 

Євразійській асоціаціях університетів; у міжнародних асоціаціях “Велика 

Хартія університетів” і Мережі університетів Причорноморських країн. 

Університет підтримує тісні міжнародні зв’язки з науковцями із 27 

міжнародних університетів, з Європейською асоціацією міжнародної освіти, 

Корпусом Миру США, програмою Fulbright в Україні.  
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Практику та стажування щороку студенти, аспіранти та викладачі 

КрНУ проходять на підприємствах м. Кременчука та регіону, а також 

завдяки: бюджетній програмі «Навчання студентів і стажування аспірантів, 

наукових і науково-педагогічних працівників у провідних навчальних 

закладах і наукових установах за кордоном» Міністерства освіти і науки 

України; Міжнародному PhD семінарі в м. Глівіце та м. Вісла (Польща); 

програмі «Відкритий світ» Американських рад з міжнародної освіти (США); 

магістратурі та аспірантурі в Університеті м. Ланьчжоу (Китай); літнім 

практикам в Університеті Матея Бела (Словаччина); програмам культурного 

обміну Work and Travel USA та Work in Germany. 

До послуг студентів: вокально-інструментальні колективи, клуб 

аматорської пісні, КВК, студентський театр-студія «Лілея», танцювальні 

колективи, вокальна студія, клуб інтелектуальних ігор «Брейн-ринг», «Що? 

Де? Коли?» тощо. Щорічно проходять фестиваль студентського аматорського 

мистецтва «Студентська весна», чемпіонат ліги КВК КрНУ, відкритий 

чемпіонат КВК на кубок ректора КрНУ, конкурси «Королева університету» та 

«Студент року». 

 

За високі досягнення в науковій і педагогічній діяльності колектив 

університету нагороджено дипломами та золотими медалями міжнародних та 

регіональних виставок навчальних закладів. 

 

Колектив Університету готовий підтримати талановиту молодь, яка 

прагне здобувати нові знання, реалізовувати власні ідеї, рухати 

вперед науку 
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Адреса: 
м. Кременчук 
вул. Сербіченко, 7 
 
Телефони: 
директор 
(05366) 6-12-10 
 
приймальна комісія 
(05366) 6-12-13 
 
e-mail: 
kremkoledgkdpu@yand
ex.ru 
 
сайт: 
www.kkrnu.com.ua 
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Рівень акредитації 
найвищий – IV 
 
Ліцензія  
АА № 903094 
 
Адреса: 

м. Харків,  
м. Свободи, 4 
 

Телефон: 
8 (057) 705-12-47 
 
Факс: 

8 (057) 705-12-57 
 
E-mail: 
rector@univer.kharkov.ua 
 
www.univer.kharkov.ua 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 

 
 

Університет здійснює освітню діяльність за освітніми рівнями: 

  молодший спеціаліст (19 спеціальностей); 

  бакалавр (24 напрями підготовки); 
  спеціаліст (27 спеціальностей); 

  магістр (34 спеціальності). 

 
Університет надає можливість здійснити: 

- перепідготовку (16 спеціальностей) особам, що мають повну вищу 

освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” з 
іншої спеціальності; 

- короткострокову курсову підготовку й підвищення кваліфікації (10 

програм); 

- навчання в аспірантурі (26 спеціальностей) і докторантурі (14 
спеціальностей); 

- захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) наук з 12 спеціальностей (7 спеціалізованих вчених рад). 
 

Наші особливості та переваги 

 Університет акредитований за IV рівнем. 
 Високий показник за глобальним критерієм рейтингу у 2013 

році (www.mon.gov.ua/img/zstored/files/Рейтинг_МОН_2013.doc). 

 Постійна та гнучка система пільг в оплаті. 

 Комфортні умови навчання (сучасні корпуси з удосконаленою 
матеріально-технічною базою). 

 Електронна підтримка навчального процесу „Віртуальна 

аудиторія КПУ” (http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/)  
 Потужний науково-педагогічний склад (65 докторів наук, 

професорів; 190 кандидат наук, доцент). 

 Плідна міжнародна співпраця (стажування та практика за 
кордоном). 

 Форми навчання: денна, заочна (дистанційна). 

 

Для випускників технікумів / коледжів, які вступають на 
навчання на базі здобутого рівня „молодший спеціаліст”: 

 Скорочений термін навчання до здобуття ступеня „бакалавр” – 

надається можливість бути зарахованими на II-III курси навчання. 
 Проходження зовнішнього незалежного оцінювання не є 

обов’язковим для продовження навчання з відповідного напряму 

підготовки до здобуття ступеня „бакалавр”. 

 Зарахування проводиться за підсумками фахового 
випробування. 
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Рівень акредитації: IV 
(Сертифікат: PI-IV  
№ 089049 від 
15.09.2010 р.) 
 
Ліцензія МОН України 
АЕ №458592  
від 05.08.2014 р. 
 
69002, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 70-б  
 
Приймальна комісія 
тел.: (061) 764-14-91 
 
Додаткова інформація: 
м. Кременчук,  
вул. Бойка, 9 
 
(050) 554-76-06 
(097) 238-04-74 

 
www.zhu.edu.ua 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Кременчуцький університет 
економіки, інформаційних 

технологій і управління (КУЕІТУ) 

КУЕІТУ - вищий навчальний заклад, створений у 1993 році 
(ІЕНТ). Має ІІІ-ІVрівень акредитації спеціальностей. За роки 

діяльності КУЕІТУ підготував більше 7000 фахівців  
Навчання більш 1000 студентів забезпечує науково-педагогічний склад в 

кількості 113 осіб. Це – 5 докторів наук, 5 професорів, 28 кандидатів наук, 19 
доцентів, 63 штатних науково-педагогічних працівників. 

Форми навчання – денна і заочна за рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. 
Навчання здійснюється в 10 галузях знань за 11 напрямами підготовки:  

 
Факультет Напрям підготовки Спеціальність 

Гуманітарно-

економічний факультет 

філологія переклад 
видавнича справа та 

редагування 

видавнича справа та 

редагування 
маркетинг 

облік і аудит 

маркетинг 

облік і аудит 

менеджмент 
менеджмент організацій і 

адміністрування 

Факультет 

інформаційних та 
інженерних технологій 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 
природокористування 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 
природокористування 

прикладна фізика  нанофізика та наноелектроніка 

автомобільний транспорт. 
автомобілі та автомобільне 

господарство 

комп’ютерні науки 
інформаційні управляючі системи та 

технології 

системна інженерія 
комп’ютеризовані системи 

управління та автоматики 
дизайн дизайн 

 
Наукова робота є важливим напрямом діяльності КУЕІТУ, в рамках якої 

викладачі, аспіранти та студенти працюють над перспективними науково-
дослідними тематиками, зокрема в напрямку нанотехнологій. Науковці університету 
вигравали гранти U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) у 2000-
2002, 2004, 2005 роках та Closed Nuclear Centres Partnership (CNCP) у 2009 році. В 
червні місяці 2013р. за сприяння асоціації сприяння міжнародному бізнесу та 
розвитку в рамках програми побратимських відносин між містами Бидгощ-Кременчук 
було підписано угоду про співробітництво між КУЕІТУ та Економічним університетом 
(WSG) м. Бидгощ. В університеті видається науковий вісник «Нові технології», 
внесений ВАК до Переліку наукових фахових видань України, та в науково-
популярний журнал «Нові перспективи». 

В університеті є навчально-науковий центр післядипломної освіти та 
підвищення кваліфікації, центр довузівської підготовки. Є можливість навчатися в 
аспірантурі. 

Для учнів 10-х та 11-х класів шкіл, випускників минулих років є підготовчі 
курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (математика, українська 
мова та література, історія України, іноземна мова, хімія, біологія, фізика). 
Профорієнтаційні курси з основ економіки, бізнес-тренінги за економічним 
напрямом, редакторська майстерність, основи комп’ютерних знань, електроніка і 
мікроконтролерна техніка, дизайн: основи композиції, основи академічного 
живопису, основи рисунку; комп’ютерної графіки та дизайну, робототехніка та 
прикладне програмування, електроніка і мікроконтролерна техніка, лінгвотренінги, 
актуальні проблеми екології, автомобільний транспорт. 

За підтримки генерального консульства республіки Польща в м. Харків, КП 
«Кременчук-Інвест», Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку на базі 
КУЕІТУ відкрито курси вивчення польської мови. 

До структури навчального закладу входить Криворізький інститут ПВНЗ 
«Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління». 
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Робітнича професія – стабільне 
працевлаштування! 

 

 

Вас вітає колектив  

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО  УЧИЛИЩА №7   

м.  Кременчука  Полтавської області 

 

Структурні підрозділи: 

- машинобудівне відділення 

- будівельне відділення 
 

Навчально-виробничі майстерні  

(14 майстерень) 
- Токарна майстерня 

- Фрезерна майстерня 

- Майстерня операторів та 
налагоджувальників верстатів з ЧПК 

- Електромайстерні №1 та №2 
- Слюсарна майстерня 

- Лабораторія зварювання 

- Майстерня електрозварювання 
- Майстерня газозварювання 

- Майстерня мулярів 

- Майстерня столярів 
- Майстерня монтажників гіпсокартонних 

виробів 

- Майстерні опоряджувальників №1 і №2 
 

Замовники кадрів 
Нині училище має замовників кадрів, з 

якими укладено двосторонні договори:  

- ПАТ “АвтоКрАЗ“ 
- ПАТ “Кременчуцький колісний завод”  

- ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх 

машин” 
- ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” 

- ПАТ “Кременчуцький сталеливарний 

завод“ 
- АТ “Електротехнічна компанія «Ампер» “ 

- ТОВ “Кременчук-Житлобуд“ 
Замовлення на підготовку робітників та 

молодших спеціалістів погоджується з 

Департаментом освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації та 

Департаментом праці та соціального 

захисту населення Полтавської обласної 
державної адміністрації, доводиться до 

училища наказом МОН України. 

 
 

Контингент учнів 

Всього учнів в училищі – 989 

(здобувають повну загальну 
середню освіту –765 ). 

 

Напрямки підготовки учнів 
Машинобудівна галузь 

- Верстатник широкого профілю 

- Оператор верстатів з ПУ  
- Налагоджувальник автоматичних 

ліній і агрегатних верстатів 
- Електромонтер з ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 
- Слюсар-інструментальник 

- Електрогазозварник; 

електрозварник на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах 

- Контролер зварювальних робіт; 

контролер верстатних та 
слюсарних робіт  

- Обліковець (реєстрація бух. 
даних); оператор комп′ютерного 

набору 

- Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

 

Будівельна галузь  
- Столяр будівельний 

- Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 
- Штукатур 

- Лицювальник-плиточник 
- Маляр 

- Муляр 

- Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 

- Електрозварник ручного 

зварювання 
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Співпраця з ВНЗ 
Укладено договори про творче 

співробітництво між вищим професійним 

училищем №7 м.Кременчука і шістьма 
вищими навчальними закладами ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та п’ятьма вищими 

навчальними закладами І-ІІ рівнів 
акредитації: 

- Кременчуцьким національним 
університетом ім. М.В.Остроградського; 

- Харківським Національним університетом 

радіоелектроніки;  
- Національним гірничим університетом м. 

Дніпропетровськ; 

- Національним аерокосмічним 
університетом ім. М.Є. Жуковського 

“Харківський авіаційний інститут”; 

- Кременчуцьким університетом економіки, 
інформаційних  технологій і 

управління; 

- Кременчуцьким інститутом 
Дніпропетровського університету імені 

А. Нобеля; 
- Харківським національним фінансово-

економічним університетом;  

- Харківським індустріально-педагогічним 
технікумом; 

- Полтавським кооперативним технікумом; 

- Полтавським нафтовим 
геологорозвідувальним технікумом; 

- Комсомольським політехнічним 

технікумом; 
Коледжем КрНУ ім. М.В. Остроградського. 

 

 
 

 
 

 

Підготовка молодших 
спеціалістів 

Напрям  

“Машинобудування та 
матеріалообробка” 

 Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях; 

кваліфікація: технік-технолог. 
 Обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і 

робототехнічних 
комплексів; 

кваліфікація: електромеханік.  

 Зварювальне виробництво; 
кваліфікація: технолог-технолог із 

зварювання. 

 
Напрям  

“Електротехніка та 

електромеханіка” 
 Монтаж і обслуговування 

електричних машин і 
апаратів; 

кваліфікація: електромеханік. 

На 1-й курс зараховано 331 
учні. 

 

Умови навчання 
- Навчання за державним замовленням. 
- Денна форма навчання. 
- Учні отримують стипендію. 
- Час навчання зараховується до трудового стажу. 
- Відстрочка від призову до Збройних Сил України. 
- Гарантоване працевлаштування. 
- Продовження навчання у ВНЗ за скороченим терміном. 
- Прийом без сертифікату про зовнішнє незалежне оцінювання. 
- Діє профспілкова організація “Машметал”, учпрофком, учні мають 
профспілкові квитки. 
- Всі учні мають залікові книжки та учнівські квитки. 
- Діють безкоштовні спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, гурток 
«Інтернет” 

В училищі постійно діють спортивні секції: 
баскетбол (керівник Є.Попель); волейбол (керівник О.Зотов); футболу та міні-
футболу (керівник Смірнов А.); настільного тенісу (керівник С.Казарян). 

В училищі постійно діють гуртки художньої самодіяльності: 
ансамбль народного танцю “Наддніпряночка” (керівник О.А.Данилейко); 
вокальний ансамбль “Любисток”, (керівник О.М. Жежеря); ансамбль 
естрадного танцю “Діамант” (керівник Т.М. Маховська); вокально-
інструментальний ансамбль “Зорепад” (О.М. Литвин); молодіжний театр-клуб 
(А.О. Заліван); КВК (керівник О.Ю. Гедройц). 
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Економічний університет  
в Бидгощі, 

Представництво в місті Кременчук 
 

 
Економічний університет в Бидгощі (WSG) є найбільшою 

недержавною установою  вищої освіти у північній частині Польщі. 

Сьогодні в Університеті навчається понад 8000 студентів. Висока 

якість освіти досягається завдяки 500 видатним академічним 
викладачам з Польщі та закордону. 

Університетський кампус, загальною площею у 8 га, є одним з 

найбільших в регіоні. Це десятки сучасно обладнаних будівель, 

розташованих в центрі міста на березі річки: 
- 15 сучасних аудиторій; 

- 21 комп'ютерна лабораторія; 

- спеціалізовані аудиторії та лабораторії;  
- набережний причал; 

- сучасний спортзал; 

- інтернет-кафе, ресторан, їдальня та студентські бари; 
- комплекс академічних квартир для студентів; 

- 1,5 га рекреаційних зон, дендрарій з геологічним дисплеєм;  

- єдина у Бидгощі астрономічна та метеорологічна обсерваторії. 

Чому ми? 
- європейський диплом;  

- міжнародне середовище студентів; 

- гарантія стабільності вартості навчання 
- можливість стажування в польських та міжнародних компаніях; 

- можливість виїзду на один семестр за кордон в один з 

партнерських вузів (програма Erasmus); 
- інтерактивні методи навчання; 

- професійний викладацький колектив; 

- кампус WSG. 
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вул. Генерала 
Жадова, 12,  
м. Кременчук, 39600 
 
(0536) 79-16-03,  
098-465-76-41 
(0536) 79-16-02 
 
info@apibd.com 
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Основні напрямки навчання: 
- журналістика та нові ЗМІ 

- готельно-ресторанний бізнес 

- міжнародний бізнес 

- транспортні послуги та логістика 
- інженерна логістика 

- інформаційні системи в мехатроніці 

- відновлювальна енергетика 

- фізіотерапія 
- програмування 

- мехатроніка 

- архітектура 

- прикладна лінгвістика 
- філологія 

- спорт і рекреація 

- будівництво 

- туризм 

- телеінформатика 
- комп’ютерна графіка та мультимедіа 

- економіка 

- фізичне виховання 
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Державний вищий навчальний заклад 

„Український державний хіміко-

технологічний університет” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факу
льтет 

Напрями 
підготовки 
бакалаврів 

Профіль підготовки 
форма навчання: денна (д), 

заочна (з) 

Конкурсні 
предмети 
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Екологія, ОНС  
та збалансоване 

природо- 
користування 

Екологія та ОНС 
(ОНС) д, з 

1. УМЛ*

2. Математика
3. Географія

Хімічна 
технологія 

Технічна електрохімія (Е) д, з 

1. УМЛ*

2. Математика
3. Хімія

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д 

Хімічні технології рідкісних розсіяних 
елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з 
Хімічні технології неорганічних речовин (Н) 

д, з 

Хімічні технології харчових добавок та 
косметичних засобів (ХДК) д 
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Хімічна 
технологія 

Хімічні технології високомолекулярних 
сполук (П) д, з 

1. УМЛ*

2. Математика
3. Хімія

Хімічні технології переробки деревини та 
рослинної сировини (ДП) д, з 

Хімічні технології палива і вуглецевих 
матеріалів (ХТП) д 

Хімічні технології альтернативних 
енергоресурсів (ХТАЕ) д 

Хімічні технології переробки полімерних та 
композиційних матеріалів (ПП) д, з 

Хімічні технології переробки полімерних та 
композиційних матеріалів (Г) д, з 

– хімічні технології переробки еластомерних
матеріалів. 

Харчова 
технологія та 

інженерія 

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) 
 д, з 

Видавничо-
поліграфічна 

справа 

Матеріали видавничо-поліграфічних 
виробництв (МВПВ) д, з 
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Комп’ютерна 
інженерія 

Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) 
д, з 

1. УМЛ*
2. Математика
3. Іноземна
мова 

Комп’ютерні 
науки 

Інформаційні управляючі системи та 
технології  (ІС) д, з 

Автоматизація 
та 

комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

Автоматизоване управління технологічними 
процесами (АВП) д, з 

1. УМЛ*
2. Математика
3. ФізикаМетрологія та 

інформаційно-
вимірювальні 

технології 

Метрологія та вимірювальна техніка 
(МС)  д 

24 

просп. Гагаріна, 8, 
м. Дніпропетровськ, 
49005 

приймальна комісія: 
тел./факс:  
(0562) 47-34-49,  
е-mаіl:  
prk_udxtu@ukr.net 

підготовчі курси:  
тел. (0562) 47-32-94 

www.udhtu.com.ua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*УМЛ – українська мова та література базового рівня 

Математика базового рівня 
 

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу: 

 документ державного зразка про повну загальну середню освіту 
(документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до 

нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта; 
 сертифікат зовнішнього тестування з трьох предметів та його копія. 

 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063); 

 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання); 
 6 фотокарток розміром 34 см; 

 копію військового квитка, або приписного свідоцтва; 

 папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні. 

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто. 
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Хімічна 
технологія 

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів  (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з 

– хімічна технологія кераміки (ТК); 
– хімічна технологія скла та емалей (ТС); 
– хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ); 
– технологія і дизайн художньо-декоративних 
виробів (ТД). 

1. УМЛ* 
2. Математика 
3. Хімія 

Машинобудува
ння 

Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів  

(ХОМ) д, з 1. УМЛ* 
2. Математика  
3. Фізика 

Обладнання переробних і харчових 
виробництв (ХВ)  д, з 
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ї Біотехнологія 
Промислова біотехнологія (БТ) 

д, з 

1. УМЛ* 
2. Біологія  
3. Хімія 

Хімічна 
технологія 

Хімічні технології органічних речовин (О)  
д, з 

1. УМЛ* 
2. Математика 
3. Хімія 

Фармація 
Технології фармацевтичних препаратів (Ф) 

д, з 

1. УМЛ* 
2. Біологія  
3. Хімія 
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т Інженерна 
механіка 

Технології машинобудування (ТМ) 
 д, з 

1. УМЛ* 
2. Математика  
3. Фізика 

Теплоенергети
ка 

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з 

Машинобудува
ння 

Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів  

(М, МП, ХМ) д, з 
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Економіка 
підприємства 

Економіка підприємства (ЕК) д, з 1. УМЛ* 
2. Математика  
3.  Історія 
України Менеджмент 

Менеджмент організацій і адміністрування 
(МЕН) д, з 

Економічна 
кібернетика 

Економічна кібернетика (КІБ) д 1. УМЛ* 
2.Математика  
3.Географія 

Маркетинг Маркетинг (МР) д, з 
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