
Кременчуцький 
педагогічний коледж
імені А.С. Макаренка 
запрошує на навчання 
у 2021 році



Вступ на навчання у 2021 році

Для здобуття вищої освіти приймаються:

Особи, які здобули базову загальну середню освіту 
(випускники 9-х класів).

Особи, які здобули повну загальну середню освіту 
(випускники 11-х класів).

Особи, які здобули робітничу професію.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста.



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 Сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання з трьох конкурсних предметів
– на основі 11 класів

 Сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання з двох конкурсних предметів
та фахового випробування – на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня чи освітнього ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 Вступні іспити, творчі конкурси з двох
предметів – на основі 9 класів

 Сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання або вступні іспити з двох
предметів – на основі 11 класів

 Сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання або вступний іспит та фахове
вступне випробування - на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. 



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 4 роки навчання – на основі 11 класів

 2 роки навчання – на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня чи
освітнього ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 3 роки навчання – на основі 9 класів

 2 роки навчання – на основі 11 класів

 2 роки навчання – на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 Денна форма навчання – на основі 11
класів

 Денна та заочна форма навчання – на
основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня чи освітнього
ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 Денна форма навчання – на основі 9
класів

 Денна та заочна форма навчання – на
основі 11 класів

 Денна та заочна форма навчання – на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

розпочинається 01 липня. 



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 Прийом заяв та документів розпочинається 14 
липня та закінчується о 18:00 23 липня – на 
основі 11 класів

 Прийом заяв та документів розпочинається 14
липня і закінчується о 18:00 23 липня – на
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня чи освітнього ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 Прийом заяв та документів починається 29
червня та закінчується 13 липня о 18:00 год –
на основі 9 класів

 Прийом заяв та документів розпочинається
14 липня та закінчується о 18:00 год 26 липня
(вступні іспити), о 18:00 год 02 серпня (ЗНО)
– на основі 11 класів

 Прийом заяв та документів розпочинається
14 липня та закінчується о 18:00 год 02
серпня – на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 Вступні іспити, творчі конкурси
проводяться з 01 по 13 липня включно (для
вступників на місця регіонального
замовлення), з 14 по 23 липня (за кошти
фізичних та юридичних осіб) – на основі 11
класів

 Фахові вступні випробування проводяться з
24 липня до 30 липня – на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня чи
освітнього ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 Вступні іспити, творчі конкурси та
співбесіди проводяться з 14 липня до 24 липня
– на основі 9 класів

 Вступні іспити, творчі конкурси проводяться
з 01 до 20 липня включно – на основі 11
класів

 Вступні іспити, творчі конкурси проводяться
з 01 до 20 липня включно – на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 Формування рейтингових списків вступників не

пізніше 28 липня – на основі 11 класів

 Формування рейтингових списків вступників не

пізніше 4 серпня – на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня чи
освітнього ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 Рейтинговий список вступників
оприлюднюється не пізніше 12:00 год 27
липня – на основі 9 класів

 Рейтинговий список вступників
оприлюднюється не пізніше 12:00 год 05
серпня – на основі 11 класів

 Рейтинговий список вступників
оприлюднюється не пізніше 12:00 год 05
серпня – на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 Вступники, які отримали рекомендації, мають
виконати вимоги до зарахування на місця

регіонального замовлення до 18:00 02 серпня –
на основі 11 класів

 Вступники, які отримали рекомендації, мають
виконати вимоги до зарахування на місця

регіонального замовлення до 18:00 08 серпня –
на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня чи освітнього
ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 Вступники, які отримали рекомендації до
зарахування, мають виконати вимоги до
зарахування на місця регіонального
замовлення до 12:00 год 29 липня – на основі
9 класів

 Вступники, які отримали рекомендації,
повинні виконати вимоги до зарахування на
місця регіонального замовлення до 12:00 год
09 серпня – на основі 11 класів, на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 Зарахування вступників за кошти місцевого
бюджету (за регіональним замовленням)

проводиться не пізніше 09 серпня – на основі
11 класів

 Зарахування вступників відбувається не пізніше

09 серпня – на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня чи освітнього
ступеня

Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 Зарахування вступників відбувається за 
регіональним замовленням - не пізніше 18:00 
год 31 липня – на основі 9 класів

 Зарахування вступників відбувається за 
регіональним замовленням - не пізніше 12:00 
год 14 серпня  – на основі 11 класів, на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника.



Вступ на навчання у 2021 році

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та 
регіонального замовлення та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні 

пропозиції. 



Вступ на навчання у 2021 році

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра, що претендують на 
місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною 

формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при 
цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА

КВАЛІФІКАЦІЯ: ВИХОВАТЕЛЬ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ

ОСВІТИ
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Після 9-го класу (вступні іспити):
- українська мова (перший предмет), 
- математика (другий предмет)
Після 11-го класу (ЗНО або вступні іспити):
- українська мова (перший предмет),
- історія України або біологія або математика (другий предмет)
На основі робітничої професії (ЗНО або вступні іспити):
- українська мова (перший предмет), 
- фахове вступне випробування з педагогіки дошкільної та психології.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ

БАКАЛАВР
Після 11-го класу (ЗНО):
- українська мова та література (перший предмет),
- історія України (другий предмет),
- математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія на вибір абітурієнта (третій предмет)



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ

БАКАЛАВР

На основі ОКР Молодший спеціаліст або освітнього ступеня Бакалавр:
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
(перший предмет);
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (другий
предмет) при вступі на місця за регіональним замовленням;
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії
України (другий предмет) при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції;
- вступне фахове випробування з методик дошкільної освіти.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ

БАКАЛАВР

На основі раніше здобутого ступеня бакалавра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:
- вступне фахове випробування з методик дошкільної
освіти



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ

КЛАСІВ



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Після 9-го класу (вступні іспити):
- українська мова (перший предмет), 
- математика (другий предмет)



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

БАКАЛАВР
Після 11-го класу (ЗНО):
- українська мова та література (перший предмет), 
- математика (другий предмет), 
- історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія на вибір абітурієнта (третій предмет).



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

БАКАЛАВР

На основі ОКР Молодший спеціаліст або освітнього ступеня Бакалавр:
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 
літератури (перший предмет);
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (другий 
предмет) при вступі на місця за регіональним замовленням;
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії 
України (другий предмет) при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції;;
- вступне фахове випробування з методик початкової освіти



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

БАКАЛАВР

На основі раніше здобутого ступеня бакалавра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:
- вступне фахове випробування з методик початкової освіти



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА) 

КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА) 

КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Після 9-го класу (вступні іспити):
- українська мова (перший предмет), 
- фізична культура (творчий конкурс).



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА) КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

БАКАЛАВР
Після 11-го класу (ЗНО):
- українська мова та література (перший предмет), 
- біологія (другий предмет), 
- історія України або математика, або математика, або іноземна 
мова, або  географія, або фізика, або хімія на вибір абітурієнта 
(третій предмет).



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)
КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

БАКАЛАВР

На основі ОКР Молодший спеціаліст або освітнього ступеня Бакалавр:
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 
літератури (перший предмет);
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (другий 
предмет) при вступі на місця за регіональним замовленням;
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії 
України (другий предмет) при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції;
- вступне фахове випробування з теорії та методики фізичного виховання.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) 
КВАЛІФІКАЦІЯ: УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

БАКАЛАВР

На основі раніше здобутого ступеня бакалавра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста:
- вступне фахове випробування з теорії та методики фізичного виховання.
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БАКАЛАВР

Абітурієнти при вступі навчання на бакалавра на основі раніше здобутого 
ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста чи спеціаліста за іншою спеціальністю (галуззю знань) на всі 
конкурсні пропозиції складають додаткове вступне фахове випробування з 
педагогіки та психології, яке проводиться у формі письмових тестів та 
оцінюється за шкалою «зараховано» – «не зараховано».



Вступ на навчання у 2021 році

Місце знаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Лізи Чайкіної, 33

Телефони: (0536)75-84-70, (0536)75-84-75, +38(068)777-
22-65

Електронна пошта: krempedpk@gmail.com

Facebook: Кременчуцький педагогічний коледж 
імені А.С. Макаренка
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