ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ (на базі 9 класів)
№

Назва спеціальності

Обсяг прийому
За держ.
замовл.

За контрактом

Вартість
навчання

Термін
навчання

Кваліфікація

1.

Економіка підприємства

7

18

9800

2 роки
10 місяців

2.

Право

-

25

11000

3 роки
10 місяців

фаховий молодший
бакалавр з економіки
підприємства
фаховий молодший
бакалавр з права

20

30

9800

3 роки
10 місяців

технік-технолог
(механік)

20

5

10000

3 роки
10 місяців

механік

3.
4.

Виробництво автомобілів і
тракторів
Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів

5.

Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

20

5

10000

3 роки
10 місяців

технік з експлуатації та
ремонту устаткування

6.

Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж

20

30

10000

3 роки
10 місяців

технік-програміст

7.

Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

20

5

9700

3 роки
6 місяців

технік-електрик

8.

Зварювальне виробництво

20

5

9700

3 роки
10 місяців

технік-технолог
зварювального
виробництва

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ (на базі сертифікатів ЗНО)
За держ.
замовл.

За контрактом

Орієнтов
на
вартість
навчання

Обсяг прийому
№

Назва спеціальності

Термін
навчання

1

Економіка підприємства

5

20

9800

1 рік
10 місяців

2

Правознавство

-

25

11000

2 роки
10 місяців

За іншими спеціальностями

Кваліфікація
фаховий молодший
бакалавр з економіки
підприємства
фаховий молодший
бакалавр
з права

Поповнення на 2-й курс, при наявності вакантних місць

ДЕННА ФОРМА (на базі диплому кваліфікованого робітника) на 2-й курс
№

Назва спеціальності

Обсяг прийому
За держ.
За конзамовл
трактом

Орієнтовна
вартість
навчання

Термін
навчання

Кваліфікація

1

Зварювальне виробництво

20

5

9700

2 роки
6 місяців

технік-технолог
зварювального
виробництва

2

Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів

20

5

10000

2 роки
6 місяців

механік

3

Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

20

5

10000

3 роки

технік з експлуатації та
ремонту устаткування

4

Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

20

5

9700

2 роки
6 місяців

технік-електрик

Примітка: Іногородні забезпечуються гуртожитком. Після закінчення коледжу, разом з дипломом фахового молодшого
бакалавра, випускники отримують атестат про повну середню освіту і свідоцтво кваліфікованого робітника. Студентамюнакам коледжу, які навчаються на денному відділенні, надається відстрочка від призову до лав Збройних Сил України.
Випускники коледжу мають змогу вступати до КрНУ імені Михайла Остроградського або інші ВНЗ III -IV рівня
акредитації на скорочений термін навчання за ОКР бакалавр за відповідними напрямами.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ на базі диплому кваліфікованого робітника
Обсяг прийому
№

Назва спеціальності

За держ.
замовл.

За контрактом

Орієнтов
на
вартість
навчання

Термін
навчання

Кваліфікація

1

Економіка підприємства

-

25

6130

2 роки
6 місяців

фаховий молодший
бакалавр з економіки
підприємства

2

Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів

-

25

6130

2 роки
10 місяців

механік

3

Зварювальне виробництво

-

25

6130

2 роки
10 місяців

технік-технолог
зварювального
виробництва

УМОВИ ПРИЙОМУ
Абітурієнти, які вступають на базі 9 класів, складають іспити з української мови (диктант та
тестування) і математики (тестування); для освітньої програми „Право” - іспити з української мови
(диктант та тестування) та історії України (тестування).
Абітурієнти, які вступають на базі 11 класів, подають сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти 2017, 2018, 2019, 2020 р. з української мови і математики; для освітньої
програми „Право” - з української мови, історії України або приймають участь у вступних
випробуваннях з української мови, математики, історії України.
Випускники ПТУ приймаються на 2-й курс денного відділення або на 3-й курс заочної форми
навчання за результатами фахової співбесіди та іспиту з української мови(або сертифікатів ЗНО з
української мови та літератури).
ДО ЗАЯВИ АБІТУРІЄНТА ДОДАЮТЬСЯ:
1. Документ про повну середню освіту (свідоцтво) в оригіналі або свідоцтво про базову середню освіту
(свідоцтво за 9 класів).
2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2017, 2018, 2019, 2020 р. (для вступників, які
вступають на базі 11класів, на денну форму навчання).
3. Копія довідки про ідентифікаційний код.
4. Оригінал паспорту та копії 1, 2, 11 сторінок. або ID-карта з витягом, або довідкою 13.
5. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см (кожну підписати на звороті).
6. Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (копія).
7. Оригінал і нотаріально завірені копії документів, які підтверджують пільги
8. Документ про флюорографічне обстеження за поточний рік якщо виповнилось 15 років на момент вступу,
карта щеплень 0-63 та 0-25 Ю (для юнаків).
В коледжі діють довгострокові підготовчі курси з математики та української мови, випускники яких користуються
пільгами при зарахуванні:
- випускникам підготовчих курсів на основі базової загальної середньої освіти до загальної кількості балів, які вони
набрали під час вступних іспитів, додається до 50 балів.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ:
- з 30 червня по 13липня 2020 р. (для абітурієнтів на базі 9 класів, які здають вступні випробування).
- з 13 серпня по 30 серпня 2020р. (для абітурієнтів, які вступають лише за сертифікатами ЗНО) на денну та
заочну форму навчання.
- з 01 липня по 30 липня 2020 р. (для абітурієнтів, які вступають на основі ОКР кваліфікованого робітника ) на
денну та заочну форму навчання.
- з 13 липня по 22 липня 2020 р (для абітурієнтів, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста) на
денну форму навчання.
- з 13 серпня по 22 серпня 2020 р. (для абітурієнтів, які вступають за результатами вступних випробувань на
базі ПЗСО) на денну та заочну форму навчання.
Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються Приймальною комісією за адресою: 39621,
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чумацький шлях, 7, к. №8128, тел. (05366) 6-12-13, 6-12-10.
(Їхати автобусами: №9; 209; 253; 25; 12; 14; 130; 131; 230 до зупинки „Банк Аваль”).
Веб – сайт: http://kkrnu.com.ua
e-mail: kkrnu@i.ua

