
ХIІ Міжрегіональна 

спеціалізована виставка 

"Освіта та кар'єра" 

Організатор виставки 

Кременчуцьке відділення 
Полтавської торгово-

промислової палати. 

Виставка "Освіта та кар'єра" 
проводиться при підтримці 

Кременчуцької міської 
ради, Департаменту освіти 

виконкому Кременчуцької 
міської ради, Відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту 
Кременчуцької 

райдержадміністрації, 
Комсомольської міської ради. 

24-26 

лютого 
2016 року 

м. Кременчук 

Бульвар 

Пушкіна, 2 
Міський палац 

культури 



   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Шановні  учасники та гості виставки! 

 
 

Від імені Кременчуцького відділення 

Полтавської Торгово-промислової палати  
щиросердечно вітаю Вас з відкриттям ХІІ 

Міжрегіональної спеціалізованої виставки 
"Освіта та кар'єра". 

 

Освітянська виставка стала важливою 
подією у житті міста. 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. Багато з них 
стали постійними учасниками, проте кожен 

раз вони дивують своєю експозицією та 
новими програмами і заходами для 
абітурієнтів. Активними учасниками 

останніх виставок стають агенції освіти за 
кордоном.  

 
Виставка дає унікальну можливість 

старшокласникам, майбутнім абітурієнтам 

зустрітися з викладачами провідних вищих 
навчальних закладів України, ознайомитися 

з їх пропозиціями та обрати свій подальший 
шлях у житті.  

 
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 



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

В університеті навчається близько 14 тисяч осіб за різними формами 

навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 41 спеціальністю з 20 

галузей знань (за переліком спеціальностей 2015 року) за денною, 

заочною і дистанційною формами навчання. Здобувають освіту близько 

1250 іноземних студентів із більш ніж 50 країн світу. 

За міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World 

University Rankings Сумський державний університет входить до TOP-групи 

(5%) провідних університетів світу, за рейтингом QS EECA (для країн 

Європи, що розвиваються, та Центральної Азії) – до ТОР-100 (категорія 61-

70) університетів цього регіону. Серед українських вишів за цими рейтингами

СумДУ посідає четверту позицію. 

За даними всесвітніх Інтернет-рейтингів WEBOMETRICS та 4ICU 

СумДУ посідає 5 та 4 місце відповідно серед ВНЗ України, а також займає 

високі позиції у європейському рейтингу U-Multirank, який визначив 

більшість показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших 

сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові значення. 

Університет є першим з українських ВНЗ, що пройшов у 2014 році 

незалежний зовнішній аудит компанії QS та здобув найвищі оцінки (5 

зірок) за кількісним та якісним складом викладачів, задоволеністю студентів 

якістю навчання, умовами та доступністю навчання, соціальною 

спрямованістю діяльності та дистанційне навчання. 

У загальнонаціональному рейтингу Міністерства освіти і науки України 

університет займає третю позицію у групі «Класичних університетів». 

За кількістю призових місць у Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт СумДУ має найвищий показник, а за кількістю призових 

місць у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів 

підготовки, спеціальностей знаходиться у лідерах серед вишів України. 

Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми 

міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном 

для студентів, аспірантів, науково-педагогічного та адміністративного 

персоналу з перезарахуванням отриманих результатів. 

Розвивається 36 видів спорту, працює 75 спортивних секцій, спортивні 

команди вищої ліги, понад 60 студентів є рекордсменами та призерами 

Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи. 

До складу української збірної на ХХХ літніх Олімпійських іграх у 

Лондоні увійшло три студенти і магістранти, а на XXII зимових 

Олімпійських іграх у Сочі – шість студентів і магістрантів Сумського 

державного університету. На цих іграх вони здобули золоті медалі у 

естафетній гонці з біатлону, бронзові медалі у боксі та біатлонному спринті.  
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Адреса: 40007, 
м. Суми,  
вул. Римського-
Корсакова, 2,  

Контакти: 

(0542) 68-77-74, 
(067)187-95-69,  
(066)673-80-77. 

E-mail: 
secretary@pk.sumdu.edu.ua 

mailto:secretary@pk.sumdu.edu.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

За підсумками універсіад та чемпіонатів України СумДУ знаходиться в 

трійці лідерів у відповідній категорії ВНЗ та на високих позиціях серед усіх 

вищих навчальних закладів України. 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється у базовому ВНЗ, 

а також на базі Конотопського та Шосткинського інститутів СумДУ за 31 

спеціальністю з 17 галузей знань переліку спеціальностей 2015 року: 

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютеризовані 

системи управління та автоматика) 

 Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів, Металорізальні верстати та системи, 

Інструментальне виробництво) 

 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 

 Економіка (Економіка підприємства, Економіка довкілля і природних 

ресурсів) 

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні 

системи електроспоживання) 

 Електроніка (Електронні прилади та пристрої, Електронні системи) 

 Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки, 

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка) 

 Журналістика (Журналістика, Реклама та зв’язки з громадськістю, Медіа-

комунікації) 

 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика, Інформаційні 

технології проектування, Інформаційно-комунікаційні технології) 

 Маркетинг 

 Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство) 

 Медицина (Лікувальна справа, Медико-профілактична справа) 

 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування, Управління 

інноваційною діяльністю, Управління проектами, Управління фінансово-

економічною безпекою, Бізнес-адміністрування) 

 Метрологія та вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та 

сертифікація) 

 Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка) 

 Мікро- та наносистемна техніка (Фізична та біомедична електроніка) 

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства, 

Біржова діяльність) 

 Право (Правознавство, Інтелектуальна власність) 

 Прикладна математика (Комп’ютерна механіка, Прикладна математика) 

 Прикладна механіка (Технології машинобудування, Гідравлічні машини, 

гідроприводи та гідро пневмоавтоматика) 

 Публічне управління та адміністрування (Менеджмент організацій і 

адміністрування, Державна служба, Адміністративний менеджмент) 

 Соціальна робота 

 Стоматологія 

 Телекомунікації та радіотехніка (Телекомунікації) 

 Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент) 

 Технології захисту довкілля (Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування) 

 Фізична культура і спорт (Спорт) 

 Фізична реабілітація (Здоров’я людини) 

 Філологія (Переклад) 

 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 

 Хімічні технології та інженерія. 
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Інститут бізнес-технологій «УАБС»  

Сумського державного університету   
 

 
        Інститут бізнес-технологій 

«УАБС» – це навчальний 
заклад європейського 

зразка найвищого рівня 
акредитації, який надає 
широкий спектр якісних 

освітніх і позанавчальних 
послуг.  

Високопрофесійні 
викладачі (більше 80% – 

кандидати та доктори наук) та інноваційні методи навчання – 
запорука високої якості знань студентів, їхніх постійних перемог 
на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, а також гарантія 

роботи та успішної кар’єри випускників вишу. 
Студенти Інституту денної та заочної форм навчання за 

всіма спеціальностями (освітніми програмами) мають можливість 
навчатися за кошти державного бюджету. До того ж від студентів 
не вимагають жодних додаткових проплат! Для них безкоштовні 

басейн, Інтернет, спортзали, бібліотека тощо. 
 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У 2016 РОЦІ (грн.) 

Спеціальність  
(освітня програма) 

Освітній ступінь 

бакалавр  
(за навчальний 

рік) 

магістр 
 (за 1,5 роки 

навчання) 

Денна / заочна форма навчання 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 
(Фінанси та банківська 

справа)  

9500/4200 16000/11000 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
(Фінанси та страхування) 

9500/4200 16000/11000 

Облік і оподаткування  
(Облік і оподаткування) 

9500/4200 16000/11000 

Економіка (Економічна 
кібернетика) 

8550 14400 

Міжнародні економічні 
відносини  

9000 16000 

Кібербезпека  9200 - 
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+380(542)66-51-25 – 

приймальна комісія 

 

+380(542)61-99-35 – 

підготовчі курси 

 

+380(542)61-90-48 – 

деканат факультету 

банківських 

технологій 

 

+380(542)66-50-51 – 

деканат обліково-

фінансового 

факультету 

 

e-mail: 

vstup@uabs.edu.ua 

www.uabs.edu.ua 
 

http://vk.com/uabs_ 

edu_ua 
 

http://www.facebook.

com/academy.sumy.ua 
 

mailto:vstup@uabs.edu.ua
http://www.uabs.edu.ua/
http://vk.com/uabs_edu_ua
http://vk.com/uabs_edu_ua
http://www.facebook.com/academy.sumy.ua
http://www.facebook.com/academy.sumy.ua


 

 

 

 

 

 

Інститут має потужну матеріально-технічну базу: 2 ошатні 
навчальні корпуси в центрі міста та наукову бібліотеку з найсучаснішими 

інформаційними технологіями, Легкоатлетичний манеж, 11 спортивних і 
тренажерних залів, басейн, тенісний корт тощо. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Усі іногородні студенти 

забезпечуються 
комфортабельними 

гуртожитками, вартість проживання 
в яких на рік не перевищує 4000 
грн. У кімнатах проживають по 2-3 

особи. Студенти користуються 
сучасними кухнями, побутовими 

кімнатами з пральними машинами, 
кімнатами відпочинку, Інтернетом, 
спортзалами та актовими.  

 
 Студенти залучаються до участі у 

міжнародних проектах та грантах, що  
надає можливість проходження 

безкоштовного 

стажування та практики 
у європейських країнах. 

Студенти Інституту 
мають унікальну 

можливість отримати поряд із дипломом державного 

зразка диплом європейського вузу-партнера, 
що визнається у країнах ЄС.  

 

Наші контакти: 
+380(542)66-51-25 – приймальна комісія 

+380(542)61-99-35 – підготовчі курси 

+380(542)61-90-48 – деканат факультету банківських  

технологій 

+380(542)66-50-51 – деканат обліково-фінансового 

факультету 

e-mail: vstup@uabs.edu.ua 

www.uabs.edu.ua 

http://vk.com/uabs_edu_ua 

http://www.facebook.com/academy.sumy.ua 

http://twitter.com/banking_academy 
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Центр іноземної  освіти “OSVITA MARKET” 

 
"OSVITA MARKET" надає освітні  консультаційні послуги щодо 
навчання у Республіці Польща, Чехія   та Словаччина для 

українських випускників навчальних закладів та їх батьків, 
вчителів та викладачів.   
Наша головна мета - підбір для абітурієнтів освітніх програм у 

Європі та забезпечення процесу вступу до навчального закладу, 
пошук мовних шкіл, навчання та відпочинок школярів та 

студентів за кордоном, організація освітніх турів.  
Наша  спеціалізація – державні учбові заклади. Ми розбиваємо 
стереотипи про недоступність  державної освіти у Європі. 

Компанія має акредитацію в більшості державних та приватних 
навчальних закладах Республіки Польща.  Співпрацюємо з 

польськими коледжами, ліцеями та гімназіями.  
Наша основна перевага - ми робимо те, що обіцяємо! Власний 
офіс у Польщі, організація доставки до місця навчання, 

супроводження наших Абітурієнтів  під час навчання, зустрічі 
наших студентів у Польщі, це дає почуття безпеки дітям та 

батькам. 
 
Ми  пропонуємо: 

- БЕЗКОШТОВНУ  освіту  для  дітей після  9 класу у державних ліцеях, 

- Навчання у Державних університетах за ціною від 80 євро в місяць, 

- Доступну освіту в технікумах після 18 років, 

- Мовні  Skype курси  з носіями від державного університету, 

- Літні  мовні табори. 

Наша компанія  є учасником міжнародних виставок, що  
проходять  під егідою Міністерства освіти України та Міністерства 

Едукації Польщі.  
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Адреса:  

м. Київ,  

вул. Щорса, 15 

корп 1, оф 36   

 

Тел.:  

+38 063 55 00320,   

+38 066 538 27 00  

+38 067 325 57 96   

 

Сайт:   

Http://www.osvita

market.com/ 
 



ХII Міжрегіональна спеціалізована виставка 

"Освіта та кар'єра" 
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Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Польща 
(представлена освітньою програмою «Євростудент» 

www.eurostudent.org.ua) 
 

Міжнародна освітня програма EUROSTUDENT ™ - це 
офіційний партнер близько 40 польських державних та самих 

рейтингових приватних університетів і вищих шкіл Польщі та 
Чехії www.eurostudent.org.ua 

 
Ми гарантуємо 100% вступ в польський ВНЗ та 

надаємо якісні послуги з викладання ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ.  
 

Полтавське представництво EUROSTUDENT™ у м. Кременчук 
знаходиться за адресою: вул. Генерала Жадова 2, оф.5,  

попередній запис на консультацію:  
097-080-23-89, 098-677-53-10, 066-044-98-74, 066-437-19-09 

 
На виставку ми завітаємо з польськими представниками 

Вищої Банківської Школи - одного з дев'яти ВНЗ групи 

Університетів WSB (www.wsb.pl), найбільшої групи 
недержавних бізнес-шкіл в Польщі, яка впродовж декількох 

років займає високі місця в рейтингах вищих шкіл. ВНЗ 
заснований у 1998 році, до його складу входять дві філії: у 

м.Торунь і у м.Бидгощ. 
 

Вища Банківська Школа виділяється бізнес-орієнтованою 
пропозицією факультетів (Управління, Фінанси і Бухоблік, 

Економіка, Логістика, Адміністрація), доповненою практичними 
спеціалізаціями з величезним ринковим потенціалом, 

динамічним поєднанням теорії та практики, участю 
представників бізнес середовища у житті Університетів в формі 

занять, гостьових лекцій та ярмарки вакансій. 
 

У будівлі ВНЗ знаходяться зали, оснащені відмінним 

аудіовізуальним обладнанням та комп'ютерні лабораторії. 
Якщо студент досягає гарних результатів у навчальному 

процесі, він отримує наукову стипендію у наступному семестрі. 
 

Американський університет Franklin University являється 
стратегічним партнером Групи Університетів WSB. У 2009 році 

школи підписали договір про співпрацю, а спільні дії 
здійснюються в області обміну know-how, програм MBA, 

акредитованих курсів або ж навчання, де студенти отримують 

диплом двох університетів. 
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ul. Młodzieżowa 31 a 

Toruń, 87-100 
 

+48 56 660 92 11 
 
rekrutacja@wsb.torun.pl 

 
www.wsb.pl/torun 
 

http://www.eurostudent.org/
http://www.eurostudent.org.ua/
mailto:rekrutacja@wsb.torun.pl
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Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка –  

ВНЗ І рівня акредитації. 

 

Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за спеціальностями: 

- початкова освіта; 

- дошкільна освіта; 

- середня освіта (фізична культура). 

Майбутні вихователі дошкільних закладів, учителі початкових 

класів та вчителі фізичної культури, навчаючись у коледжі, мають 

можливість здобути додаткову кваліфікацію: «Вихователь 

логопедичних груп», «Організатор фізичного виховання», «Організатор 

музичної діяльності», «Вихователь з правом навчання англійської 

мови», «Сімейний вихователь»; «Учитель англійської мови в 

початкових класах», «Учитель інформатики в початкових класах», 

«Керівник гуртка образотворчого мистецтва», «Керівник дитячого 

хорового колективу», «Керівник дитячого хореографічного колективу». 

Особливістю навчального закладу є ефективне забезпечення 

ступеневої освіти від довузівської до післядипломної педагогічної 

освіти. При коледжі діють: 

- Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
(ліцей «Політ»), у якій здобувають освіту учні 8-11 класів та 

проводиться навчання за профілями: іноземної філології; 

інформаційних технологій; історико-

економічним, математичним; 

- навчально-консультаційний пункт 

Глухівського національного 

педагогічного університету імені 

Олександра Довженка; 

- консультаційно-методичний центр 

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградського; 

- навчально-оздоровчий комплекс 

«Ерудит». 
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Адреса:  

вул. Лізи Чайкіної, 

33,  

м. Кременчук, 

Полтавська  обл., 

Україна, 39623 

Тел./факс:  

+38 (05366) 5-33-01 

 

Електронна адреса: 

krem_ped_k@ukr.net 

 

Сайт:   

http://pu.org.ua 

mailto:krem_ped_k@ukr.net
mailto:krem_ped_k@ukr.net
mailto:krem_ped_k@ukr.net
mailto:krem_ped_k@ukr.net
mailto:krem_ped_k@ukr.net
mailto:krem_ped_k@ukr.net
mailto:krem_ped_k@ukr.net
http://pu.org.ua/


 

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький педагогічний коледж має сучасну навчально-

методичну та матеріальну бази. До послуг студентів 2 навчальні 

корпуси, 50 сучасних кабінетів, лабораторії хімії, фізики, іноземної 

мови, технічних засобів навчання, 10 кабінетів комп’ютерної техніки, 

«смарт-клас» Samsung, комп’ютеризований бібліотечний комплекс із 

фондом понад 90000 примірників літератури, 3 спортивні, тенісний та 

тренажерний зали, поле зі 

штучним покриттям, їдальня, 

актова зала, студентський 

клуб, гуртожиток. Учні 

ліцею «Політ» харчуються та 

проживають в гуртожитку 

коледжу безкоштовно, на 

навчання зараховуються 

після 7, 8, 9 класів за 

співбесідою з української 

мови та математики. 

 

На відділення дошкільної освіти зараховуються учні на базі 9 

класів – за результатами вступних іспитів з української мови (диктант), 

історії (тест); на базі 11 класів – за балами сертифікатів ЗНО з 

української мови та літератури, історії України. 

На відділення початкової освіти зараховуються учні на базі 9 

класів – за результатами вступних іспитів з української мови (диктант), 

математики (тест); на базі 11 класів – за балами сертифікатів ЗНО з 

української мови та літератури,  історії України.  

На відділення фізичного виховання зараховуються учні на базі 

9 класів – за результатами вступних іспитів з української мови 

(диктант), творчого конкурсу із фізичної культури; на базі 11 класів – 

за балами сертифікатів ЗНО з української мови та літератури, творчого 

конкурсу із фізичної культури.  

Термін навчання:  

на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців; 

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців. 

 

Випускники коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста 

та атестат про повну загальну середню освіту державного зразка. 
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Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

 
. 

ХНУРЕ – потужний науково-освітній центр 

України,  спеціалізований IT-університет, в якому 

зосереджена підготовка спеціалістів 23 освітніми 

програмами, пов'язаними  з інформаційними 

технологіями, інформаційною безпекою, 

біомедичними, видавничо-поліграфічними, 

телекомунікаційними, інформаційно-

вимірювальними, радіотехнічними системами та 

економічною кібернетикою – весь спектр 

найсучасніших, 

добре оплачуваних 

спеціальностей для 

сучасного ринку 

праці, як в Україні, 

так і за кордоном.  
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Адреса:  

проспект Науки, 14,         

 м. Харків, 61166, 

Україна 

 

Телефон:  

(057)702-18-07  

Факс :  

(057)702-10-12  

 

Електронна адреса: 

press@nure.ua 

 

Web-адреса: 

http:// www.nure.ua 

 

Приймальна комісія: 

тел./факс : 

(057)702-17-20 

 

Електронна адреса: 

abitur@nure.ua 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

3 роки; 
«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). 

 

Прийом документів: 
 

11.07.2016-20.07.2016 (9кл.); 
11.07.2016-27.07.2016 (11 кл). 

 

Оголошення результатів: 
 

28.07.2016 р. (9кл.); 
01.08.2016 р. (11 кл.). 

 
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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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 понад 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 ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 Автоматизація та комп’ютерно-

інтеґровані технології (Системна 

інженерія) 

 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

 

ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

 Автомобільний транспорт  Матеріалознавство 

 Галузеве машинобудування  Прикладна механіка 

 Транспортні технології   Дизайн  

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 Середня освіта (Інформатика)  Комп’ютерна інженерія 

 Телекомунікації та радіотехніка  Автоматизація та комп’ютерно-

інтеґровані технології 

 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

 Менеджмент   Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 Економіка   Маркетинг 

 Облік і оподаткування  Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

 Туризм  Публічне управління та 

адміністрування 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 Будівництво та цивільна 

інженерія 

 Геодезія та землеустрій 

 Екологія   Біотехнології та біоінженерія 

 Фізична реабілітація  Цивільна безпека 

 Технології захисту 

навколишнього середовища 
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Рік заснування 1960 
 
Рівень акредитації: ІV 

 
Ліцензія: МОНУ  
АЕ № 527472 
від 14.11.2014 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:  

pk.krnu 

 

http://www.kdu.edu.ua/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 Психологія  Право 

 Філологія  Журналістика 

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

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 69 

ТОП – 200 Україна Кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ» 55 

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» 

14 

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 400 викладачів, у тому числі 51 доктор наук, 

професор; 185 кандидатів наук, доцентів. Серед них – 13 академіків і сім 

членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, 16 володарів 

почесних державних звань, сім лауреатів Державної премії України в галузі 

науки і техніки, лауреати премії Президента і Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених.  

Матеріально-технічна база: до послуг студентів 14 навчальних 

корпусів; 26 сучасних комп’ютерних класів з виходом у мережу Інтернет; 

бібліотека з комп’ютерною залою; 60 спеціалізованих лабораторій; 

редакційно-видавничий відділ; дві їдальні; студентське кафе; концертна 

зала; чотири гуртожитки; сучасна спортивна база: спортивний комплекс 

«Політехнік» (стадіон з трибунами на 10 тис. місць, 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. 
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Університет співпрацює з 65 іноземними навчальними 

закладами та науковими установами із 22 країн світу. Щороку 

студенти, аспіранти та викладачі КрНУ отримують передовий міжнародний 

досвід у галузі освіти й науки завдяки:  

– бюджетній програмі МОН України «Навчання студентів і стажування 

аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних 

навчальних закладах і наукових установах за кордоном»; 

– міжнародному PhD семінарі в містах Глівіце та 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: вокальні та танцювальні колективи, клуб 

аматорської пісні, КВК, студентський театр-студія, клуб інтелектуальних ігор 

«Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?» тощо. З великим успіхом проходять 

щорічний фестиваль студентського аматорського мистецтва «Студентська 

весна», чемпіонат ліги КВК КрНУ, відкритий чемпіонат КВК на кубок ректора 

КрНУ, конкурс «Королева університету». Щороку до Міжнародного дня 

студента підбивають підсумки конкурсу «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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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 № 
636803 від 19.06.2015 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 НАУ, 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.  
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Ліцензія МОН України 
АЕ  № 636803  
від 19.06.2015 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 

http://www.flightcollege.com.ua/
mailto:klk_nau@sat.poltava.ua


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступники на базі дипломів кваліфікованого робітника і 

про вищу освіту можуть бути прийняті на старші курси на 
вакантні місця ліцензійного обсягу. У 2016 році прийом 
документів на денну форму навчання проводиться з 11 по 20 
липня (27 липня), на заочну форму – з 20 липня по 17 серпня. В 
дужках – для вступників, які не складають випробування у 
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 2016 
року базового рівня з української мови та літератури і 
математики для вступників на навчання за ОКР молодшого 
спеціаліста. Додатково для вступників на навчання за ступенем 
бакалавра – з фізики та англійської мови або з історії України та 
англійської мови для напрямів підготовки відповідно 
«Аеронавігація» або «Облік і аудит». 

 
В останню 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 напрям і спеціальності. 
 

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. 
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА 

ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ У 2016 РОЦІ 

ХДЗВА є одним із найстаріших вищих навчальних закладів даного 

профілю в Україні, якому у 2016 році виповнюється 165 років.  

Академія здійснює підготовку фахівців за держзамовленням і 
контрактом за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, 
спеціаліст, магістр.  

Академія здійснює підготовку фахівців 

за спеціальностями 

Перелік конкурсних 

предметів  (коефіцієнт) 
(0,2) (0,4)  (0,3) 

«Ветеринарна медицина» за наскрізною програмою підготовки 

магістрів за напрямами поглибленої підготовки: Хвороби 

дрібних тварин; Лабораторна справа у ветеринарії; 

Хвороби птахів; Ветеринарна фармація.  
У
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Математика 

або Історія 

України 

або Хімія 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за наскрізною 

програмою підготовки магістрів.  

«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» за напрямами поглибленої підготовки: 

Технології переробки продукції тваринництва; Розведення 

та селекція тварин; Годівля та кормовиробництво; 

Конярство та кінозаводство; Технології свинарства; 

Технології птахівництва; Технології бджільництва; 

Кінологія (денна, заочна).  

«Біотехнології та біоінженерія»  за напрямами 

поглибленої підготовки: Кріобіологія; Біотехнологія у 

ветеринарній медицині; Молекулярна біотехнологія 

(денна, заочна).  

«Лісове господарство»  за напрямами поглибленої 

підготовки: Мисливське господарство; Кінологія (денна, 

заочна). 

«Водні біоресурси та аквакультура» за напрямами 

поглибленої підготовки:   Осетрівництво; Раківництво; 

Акваріумістика (денна, заочна). 

«Менеджмент» за напрямами поглибленої підготовки: 

Менеджмент маркетингової діяльності; Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент банківської 

діяльності (денна, заочна) . М
ат

ем
а 
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к
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Історія 

України або 

Біологія або 

Фізика 

Вартість навчання на контрактній формі за різними 
спеціальностями: 4000-7000 грн. 
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http://zoovet.kh.ua 

Телефони 

приймальної комісії: 

(05763) 5 74 23;   

 5 75 88 

E-mail: 

zoovet@zoovet.kh.ua 

Адреса:  

селище  

Мала Данилівка, 

Дергачівський район, 

Харківська область 

http://zoovet.kharkov.ua/
mailto:zoovet@zoovet.kh.ua


 

 

 
 
 
 
 
 

Документи приймаються: 
на денне відділення: • на базі повної загальної середньої освіти з 11 по 27 

липня, для осіб, які мають право складати вступні випробування, по 20 липня; 

• на базі ОКР «Молодший спеціаліст» з 11 по 20 липня; • на базі ОКР 

«Бакалавр» та «Спеціаліст» з 4 по 20 липня;    

на заочне відділення: • на базі повної загальної середньої освіти з 8 серпня по 

5 вересня, для осіб, які мають право складати вступні випробування, по 29 

серпня ;• на базі ОКР «Молодший спеціаліст» та «Бакалавр» з 8 по 29 серпня.   

 

Вступні випробування проводяться: 
на денне відділення - з 21 по 27  липня; на заочне відділення - з  30 серпня. 

Подаються документи: 

-  заява про прийом до академії; 

- атестат або диплом, додаток; 

- сертифікат Українського центру  
оцінювання якості освіти 2016 року; 
- 4 фотокартки 3x4 см; 

 

- паспорт та військовий квиток   

(копія), 

- ідентифікаційний код (копія) 
(оригінали подаються особисто). 

 
Студенти академії мають можливість: 

 Отримати: військове звання; додаткову робітничу професію;  паралельно 
другу вищу освіту. 

 Проходити виробничу практику за кордоном: Англія, Данія, Нідерланди, 
США, Німеччина, Польща та ін. 

 Продовжити навчання в аспірантурі. 
 Брати участь у громадському, культурному та спортивному житті академії: 
діють гуртки художньої самодіяльності; КВК; кінно-спортивна школа; кінний 
театр; спортивні секції з футболу, волейболу, гирьового  спорту, армспорту, 
важкої атлетики, тхеквондо та ін. 

Матеріально-технічна база академії включає в себе 12 навчальних корпусів, 5 

гуртожитків, музей, три стадіони (у т.ч. з штучним покриттям), два спортивні 

зали, будинок культури, кінно - спортивний комплекс, модельна бройлерна 

птахоферма, інформаційно – бібліотечний центр з фондом понад 350 тис. 

примірників, навчально-науковий центр рослинництва і тваринництва, в якому 

утримуються різні види свійських тварин та птахів. Усе це компактно 

розташоване у мальовничій лісопарковій зоні передмістя. 
Студенти у повному обсязі забезпечуються місцями у гуртожитках. 

 
Для абітурієнтів 23 квітня 2016 року буде проведено  

День відкритих дверей. 

 

До нас можна доїхати з Харкова: 
1.Від станції метро "Центральний ринок" (ресторан МакДональдз) маршрутним 

таксі  № 1156 ("Харків - ХДЗВА"), № 623 ("Харків - Караван"); 

2. З Південного вокзалу електропоїздом у напрямку ст. Козача Лопань до зупинки 

"Лозовенька". 
 

Інформацію про умови вступу розміщено на сайті академії: http://zoovet.kh.ua 

             Телефони приймальної комісії: (05763) 57423; 57588           

E-mail: zoovet@zoovet.kh.ua 

Адреса: селище Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область 
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ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 

Ліцензія МОН України АЕ № 636142 від 06.05.2015 р. 

Запрошуємо абітурієнтів здобути освіту 

європейського рівня у нас!  

Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка – вищий 
навчальний  заклад ІV рівня акредитації. Прийом на 
навчання на 2016/2017 навчальний рік буде 
здійснюватися як за державним замовленням, так і 
на договірній основі (за кошти фізичних та 
юридичних осіб). 

ФАКУЛЬТЕТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Архітектурний факультет 
Факультет менеджменту та 

бізнесу 

Архітектура та містобудування Облік і оподаткування 

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 
Менеджмент 

Будівельний факультет Туризм 

Будівництво та цивільна інженерія 
Факультет нафти і газу та 

природокористування 

Геодезія та землеустрій Нафтогазова інженерія та технології 

Гуманітарний факультет Екологія 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Технології захисту навколишнього 

середовища 

Фізична реабілітація Теплоенергетика 

Філологія Гірництво 

Електромеханічний факультет Науки про Землю 

Автомобільний транспорт 
Фінансово-економічний 

факультет 

Прикладна механіка Міжнародні економічні відносини 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
Економіка 

Галузеве машинобудування 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Факультет інформаційних та 

телекомунікаційних технологій і 

систем 

Маркетинг 

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Комп’ютерна інженерія 
Публічне управління та 

адміністрування 

Телекомунікації та радіотехніка 
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Навчання за кордоном. Університет активно розвиває міжнародне 

співробітництво з більш ніж 65 установами із 17 країн світу. Студенти 

університету – активні учасники програм академічної мобільності Erasmus, 

DAAD, Fulbright, а також Урядових стипендіальних програм Китаю, Польщі, 

Словаччини. Головні університети-партнери: Гліндорський університет (Велика 

Британія), Королівський технологічний інститут (Швеція), Університет Монс 

(Бельгія), Бранденбурзький університет прикладних наук (Федеративна 

Республіка Німеччина), Університет м. Радом (Польща). 

Матеріально-технічна база. 9 навчальних корпусів; 65 навчальних і 

науково-дослідницьких лабораторій, оснащених натурним обладнанням; 54 

комп’ютерних класи; науково-технічна бібліотека; 4 читальних зали; сучасні 

аудиторії з мультимедійним обладнанням, Free WI-FI покриття по всій території 

університету та студентського містечка. В університеті функціонує унікальний 

навчально-науковий нафтогазовий полігон, випробувальний цех, мережа 

лабораторій з енергоефективності та природокористування, лінгафонний 

кабінет. Для підвищення викладачами і студентами рівня володіння іноземними 

мовами на базі університету створено мовний центр. В університеті діє 

мережева академія CISCO, навчальний центр фірми Delcam (Велика Британія) 

та інші. 

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 за 9-ма та докторантура за 26-ма науковими 

спеціальностями. Аспіранти та докторанти мають 

можливість захищати кандидатські та докторські дисертації 

в 5-ти спеціалізованих учених радах, котрі діють в 

університеті за 8-ма науковими спеціальностями. 

В університеті студенти мають можливість пройти 

військову підготовку за програмою офіцерів запасу і 

паралельно з основною спеціальністю по закінченню 

університету отримати офіцерське звання. На сьогодні 

завдяки співпраці університету з Харківським університетом Повітряних сил 

імені І.М. Кожедуба, підготовка студентів проводиться за двома напрямами: 

військового зв’язківця та спеціаліста радіотехнічних військ протиповітряної 

оборони. 

До послуг студентів. Студмістечко з 5 гуртожитками; їдальня, кафе; 

медпункт; розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, діють 

4 спортзали; стадіон; 2 спортивних майданчики із штучним покриттям; 

навчально-оздоровчий комплекс «Ворскла». В університеті функціонує Центр 

культури і студентської творчості, школа гумору, студентське радіо, 

студентське телебачення, театральна студія, танцювальні колективи. 

Студентському самоврядуванню в університеті відведена ключова роль в 

організації дозвілля студентів, створено умови для самореалізації кожного 

студента, реалізації творчих, наукових чи організаторських здібностей. 
 

Детальну інформацію Ви можете отримати в приймальній комісії університету,  
яка працює в робочі дні з 8-ї до 17-ї години, кімн. 123 центрального корпусу,  

тел. (05322) 7- 38- 67, (0532) 56-16-04, (0532) 56-98-16 
Сторінка в Internet: www.pntu.edu.ua; Е-mail: rector@pntu.edu.ua,  

vstup@pntu.edu.ua 
Наша адреса: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24,  

Телефони: (0532) 56-16-04;  (0532) 56-98-16 
Система управління якістю сертифікована відповідно до вимог ДСТУ 

ISO 9007:2009 (ISO 9001:2008, IDT) 
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Приймальна 
комісія:  
(057) 706-30-68;  
 
Call-center –  
(057) 341-51-61 
 
Адреса: 61002,  
м. Харків,  
вул. Пушкінська, 53 
 
E-mail: 
abitur@nuph.edu.ua;  
 
Web: 
www.nuph.edu.ua; 
Skype: abitur.abitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Рік заснування — 1805 

Рівень акредитації — IV 

Ліцензія МОН України серії АЕ № 636486 від 19.06.2015 р. 
Ректор – академік НАН України Черних В.П. 

Приймальна комісія: (057) 706-30-68; Call-center – (057) 341-51-61 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 

E-mail: abitur@nuph.edu.ua; Web: www.nuph.edu.ua; Skype: abitur.abitur 
  

 

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) – вітчизняний центр 

розвитку фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації 

державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців і 

виконання конкурентоспроможних наукових розробок для наукоємної 

фармацевтичної галузі. Національний фармацевтичний університет є провідним 

фармацевтичним вищим навчальним закладом України з багатими науковими 

традиціями та історією. 

Ректор – Валентин Петрович Черних, доктор фармацевтичних наук, доктор 

хімічних наук, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, 

заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України, Почесний 

громадянин міста Харкова. 

Високий рівень підготовки забезпечують висококваліфікований професорсько-

викладацький колектив; сучасні навчальні програми, які відповідають усім 

міжнародним стандартам та на 100% забезпечені навчальною літературою та базами 

практики; сучасна матеріальна база; виконання наукових студентських робіт на базі 

хімічної, технологічної, біологічної, мікробіологічної науково-дослідних 

лабораторій. Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. 

 

ВСТУП НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
(денна/заочна форми навчання) 

 

Спеціальність 

(напрям підготовки) 
Освітня програма (спеціалізація) 

Перелік конкурсних 

предметів (базовий 

рівень)  

Ваговий 

коефіцієнт 
серти-

фіката 

атес-

тата 

«Фармація» 

«Фармація» 

 українська мова 

      та література  

 біологія  

 хімія/ 

      історія України/ 

      математика  

      (за вибором) 

 

 
 0,2 

 

 0,35 

 0,35 
0,05 

«Клінічна фармація»  

«Технології парфумерно-

косметичних засобів» 

«Технології фармацевтичних 

препаратів» 

«Технології медичної 

діагностики та лікування» 

«Лабораторна діагностика»   

(тільки денна форма навчання) 

«Біотехнології та 

біоінженерія» 
«Біотехнологія» 

«Економіка» «Економіка підприємства»  українська мова 

      та література  

 математика   

 історія України/ 

      географія/ 

      біологія (за вибором) 

 

 0,2 
 

 0,35 

 0,35 0,05 «Маркетинг» «Маркетинг» 

«Менеджмент» «Менеджмент»  

 

До участі у конкурсі допускаються вступники, які мають сертифікат ЗНО, видний у 

2016 році, з відповідних конкурсних предметів з кількістю балів не менше 100. 
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ВСТУП ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ 

 

При вступі на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«молодший спеціаліст» та «спеціаліст», ступеня «бакалавр» для продовження 

навчання за спорідненою спеціальністю зі скороченим строком підготовки 

конкурсний відбір відбувається за результатами фахових вступних 

випробувань, які проводить НФаУ. Програми вступних випробувань розміщені 

на сайті університету в розділі «Абітурієнту». 
 

 

 

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації 

фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), 

Євразійської асоціації університетів (EUA), Великої Хартії Університетів (The Magna 

Charta Universitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU). Університет 

здійснює освітянські та наукові зв`язки з 75 ВНЗ із 35 країн Центральної та Східної 

Європи, Америки, Азії, Близького Сходу, Африки. 
 

 

 

 

 

Система управління якістю НФаУ сертифікована на 

відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 
 

 

ФАРМАЦІЯ – ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПРИБУТКОВИХ ТА СТАБІЛЬНО ПРАЦЮЮЧИХ ГАЛУЗЕЙ 

ЕКОНОМІКИ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ 
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WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

(POLSKA) 
 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ (УЭ) В БЫДГОЩЕ 
(ПОЛЬША) 

 
 
Wyższa Skoła Gospodarki w Bydgoszczy (Университет 

Экономики в Быдгощи) является крупнейшим, 
негосударственным учреждением высшего образования в 
северной части Польши. В настоящее время в ВУЗе обучается 7000 
студентов из Польши и других зарубежных стран. Высокое 
качество образования достигается, благодаря  500 выдающимся 
преподавателям из Польши и заграницы. 

Почему мы? 
 европейский диплом после окончания WSG;  
 международная среда студентов; 
 экономические, технические, гуманитарные направления 

подготовки; 
 гарантия стабильности цены обучения;  
 возможность стажировки в польских и международных 

компаниях; 
 Study-Buddy programe - польские студенты-опекуны для 

иностранных студентов; 
 возможность выезда на один семестр за границу в один из 

партнерских вузов (программа Erasmus); 
 интерактивные методы обучения; 
 современная материально-техническая база; 
 профессиональный преподавательский коллектив. 
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85-229 Bydgoszcz,  
ul. Garbary 2, 
Polska 
 
+48 525670792, 
+38 0989458879, 
+38 0677810552 
 
+48 525670077  
 
study@byd.pl, 
swietlana.kashuba@byd.pl  

 

www.wsg.byd.pl  

www.ei.byd.pl 

www.students.byd.pl   
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Бакалавриат и магистратура 
Направления и специальности: 

Туризм и рекреация  
 Гостиничное дело и кулинария  

 Кулинария и кейтеринг  

 Биологическое обновление и оздоровительный туризм  

 Международный туризм  

Экономика (бакалавриат) 

 Финансы и банковское дело  
 Транспорт, экспедиция, логистика  

 Управление фирмой  

Экономика (магистратура) 
 Международная торговля  

 Международный бизнес  

 Логистика и экономика транспорта  
Мехатроника (бакалавриат) 

 Мехатроника 

Мехатроника (магистратура) 
 Информационные системы в промышленности  

 Возобновляемая энергетика и интеллигентные дома  

Информатика (бакалавриат) 
 Программирование и технологии интернет страниц  

 Компьютерная графика и мультимедиа 

Физиотерапия (бакалавриат)  
 Физиотерапия  

Физкультура (бакалавриат)  

 Физкультура  

Филология (бакалавриат)  

 Английская филология  

 Прикладная лингвистика  
Логистика (бакалавриат)  

 Инженерная логистика  

Социология (бакалавриат)  
 Журналистика и медиа  

 Европейские отношения  

Строительство (бакалавриат)  
 Строительство  
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Кампус WSG 
Университетский кампус, общей площадью 8 га, является одним 

из крупнейших в регионе. Это десятки современно оборудованных 
зданий, расположенных в центре города на берегу реки: 

 специализированные аудитории и лаборатории; 

 современный спортзал со стеной для скалолазания; 

 ресторан, столовая и студенческие бары; 

 комплекс академических квартир для студентов; 

 медицинский центр; 

 дом культуры 

 1,5 га рекреационных зон, дендрарий с геологическим 
дисплеем; 

 единственная в Быдгощи астрономическая и 
метеорологическая обсерватория; 

 набережный причал 
 
Уже из нового учебного года  можно учиться в нашем филиале в 

Украине -  Европейский Институт  им. Николая Коперника при 
Университете Экономики в городе Быдгощ (Польша). 

 
Приглашаем на курсы базового приготовление для учеников 11 

классов и выпускников, которые не имеют ЗНО.  После окончания 
этого курса есть возможность продолжения учебы в Украине или в 
Польше. 

 

Детальную информацию можно получить на нашем сайте 
www.ei.byd.pl 

 
Адрес приемной комиссии: г. Бровары, ул. независимости, 39, каб. 8 

+38 (066) 323-69-68 +38 (093) 215-18-19 +38 (067) 461-61-71 
cmur2015@ukr.net 

 
Адрес приемной комиссии: г. Кременчуг, ул. Пролетарская, 24/37, 

каб. 1416 

+38 (098)9458879, +38 (067)7810552, +38 (067) 522-88-25 
Kremenchug@byd.pl 

 
Адрес приемной комиссии : г. Киев, переулок 

Машиностроительный, 28, каб. 314 
+38 (093) 409-92-27    +38 (097) 357-88-57 

cmur2015@ukr.net 
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Робітнича професія – стабільне 
працевлаштування! 

 

 

Вас вітає колектив  

 

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО  УЧИЛИЩА №7   

м.  Кременчука  Полтавської області 

 

Структурні підрозділи: 

- машинобудівне відділення    35 навчальних  

                                                             кабінетів 
- будівельне відділення           9 лабораторій 

 

 

Навчально-виробничі майстерні  

(13 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” 

- АТ “Електротехнічна компанія «Ампер» “ 

- ТОВ “Кременчук-Житлобуд“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контингент учнів 

Всього учнів в училищі – 1024.  

 

Напрямки підготовки учнів 

Машинобудівна галузь 

- Оператор з обробки інформації  

та програмного забезпечення 

- Зварник 

-  Верстатник широкого профілю 

- Оператор верстатів з програмним 

керуванням  

- 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  

- Оператор комп’ютерного набору; 

обліковець (реєстрація 

бухгалтерських даних);  

 

Будівельна галузь  

- Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій  

- Столяр будівельний 

- Штукатур 

- Лицювальник-плиточник 

- Маляр 

- Муляр 

- Монтажник з монтажу сталевих 

та залізобетонних конструкцій 

- Електрозварник ручного 

зварювання 

 

 

31 

 
вул. Московська, 14, 
м. Кременчук,  

Полтавська обл., 39631 

 
(098) 100 14 77,   
(093) 21 30 877, 
(05366) 5-11-19, 
               77 87 10 

 
www.model.poltava.ua 
 
 
 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з ВНЗ 

Укладено договори про творче 

співробітництво між вищим професійним 

училищем №7 м.Кременчука і дев’яти 

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 економічним 

університетом ім. Семена Кузнеця;  

- Харківським індустріально-педагогічним 

технікумом; 

- Полтавським кооперативним технікумом; 

- Полтавським нафтовим 

геологорозвідувальним технікумом; 

- Полтавським національним технічним 

університетом ім. Ю. Кондратюка; 

- Українською інженерно-педагогічною 

академію м. Харків; 

- Полтавським інститутом економіки і права 

університету «Україна; 

- Комсомольським політехнічним 

технікумом; 

Коледжем КрНУ ім. М.В. Остроградського. 

У 2016 році заключено угоду про 

співпрацю з Каунаським Центром 

підготовки будівельників (Литовська 

республіка). 

 

 

 

 

 

 

 

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: технік-технолог із 

зварювання. 

 

Напрям  

“Електротехніка та 

електромеханіка” 

 Монтаж і обслуговування 

електричних машин і 

апаратів; 

кваліфікація: електромеханік. 
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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;  
- волейбол;  
- футболу та міні-футболу;  
- настільного тенісу. 

 
В училищі постійно діють гуртки художньої 

самодіяльності: 
– ансамбль народного танцю “Наддніпряночка”; 
– вокальний ансамбль “Мелодія”;  
– ансамбль хорового співу; 
– ансамбль естрадного танцю “Діамант”;  
– вокально-інструментальний ансамбль “Ньюанс”; 

– гурток відеозйомки та відеомонтажу «Фокус»; 
– гурток звукооформлення. 
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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. 

 
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., 

 
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. 

доцент Сокуренко 
Петро Іванович. Післядипломна освіта 

 
 
облік і аудит; 

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 

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. 

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