
АРХІТЕКТУРНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВР 

КНУБА

Галузь знань – Архітектура та будівництво

Галузь знань – Культура і
мистецтво

Спеціальність – 191 «Архітектура та містобудування»

Спеціальність – 022 «Дизайн»

Спеціальність 023 –
«Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація»

Ліцензія МОН України

архітектурне проектування житлових будинків та комплексів,
громадських і промислових будівель та споруд; 

реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний
менеджмент, теорія та історія архітектури;

архітектурне проектування систем розсе-
лення, міст, центрів, районів, ансамблів,
площ; планування та забудова житлових
і промислових районів; вирішення
архітектурно-художніх проблем місто-
будівного проектування, дизайн
міського середовища; проектування
об’єктів ландшафтної архітектури, еле-
ментів благоустрою населених пунктів;
реконструкція забудови, теорія
містобудування.

Iнтер’єр та обладнання - історія і
теорія дизайну, методика дизайн-
конструювання і проектування, теорія
інтер’єру, дизайн інтер’єрів,
конструювання меблів і обладнання,
ландшафтний дизайн.

Художньо-декоративне оформлення
iнтер’єру - художня творчість в галузі
образотворчого та прикладного
мистецтва, керівництво творчими
студіями; робота в галузі ужиткового
мистецтва, графічного дизайну,
реклами, художньо-декоративного
оздоблення інтер’єрів, теорія мистецтва.

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук



Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Архітектура та
  містобудування

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Творчий конкурс: Рисунок,

  Композиція, Графіка-креслення
• Мотивацiйний лист

• Дизайн
НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:

• Творчий конкурс: Рисунок, Композиція
• Мотивацiйний лист

• Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація 

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Творчий конкурс: Рисунок, Композиція

• Мотивацiйний лист

ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

@KNUBA_OPEN @VSTUP_KNUBA

Caйт КНУБА
knuba.edu.ua

Приймальна комiсiя
vstup.knuba.edu.ua

Дисципліни БАКАЛАВРА АРХІТЕКТУРИ

КАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

+38 (044) 245 48 41Декан факультету: 

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Спеціальність 022 «Дизайн»

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»

Архітектурне проєктування ○ Архітектурна графіка ○ Композиція ○ Історія
архітектури і містобудування ○ Теорія архітектури ○ Конструкції та
інженерне обладнання будівель і споруд  ○  Технологія будівельного
виробництва ○ Основи теорії споруд  ○ Економіка архітектурного
проєктування і будівництва ○ Комп’ютерна архітектурна графіка ○
Образотворче мистецтво (рисунок, живопис, скульптура, синтез мистецтв і
архітектури)

Дизайн-проєктування ○ Історія дизайну, архітектури та мистецтва ○ 
 Основи теорії дизайну та проєктування інтер’єру ○ Рисунок ○ Живопис ○
Скульптура ○ Проєктна графіка ○ Основи художнього конструювання ○
Основи ергономіки ○ Комп’ютерне дизайн-проєктування ○ Конструкції в
інтер’єрі ○ Інженерне обладнання в інтер’єрі ○ Композиція ○ Колористика
в інтер’єрі ○ Матеріалознавство

Образотворче мистецтво ○ Рисунок ○ Живопис ○
Скульптура і пластанатомія ○ Історія світового та
українського мистецтва і архітектури ○  Нарисна
геометрія і проєктна графіка ○ Колористика ○ Основи
теорії мистецтва, дизайну та архітектури ○ Композиція в
мистецтві ○ Макетування ○ Художньо-комп’ютерна
графіка ○ Декоративно-ужиткове мистецтво ○ Основи
художньо-декоративного оздоблення інтер’єру ○  Синтез
мистецтва і архітектури.

На всіх освітніх програмах передбачені професійні
практики, для здобуття практичного досвіду
роботи за фахом.

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/


БУДІВЕЛЬНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ 

КНУБА

Галузь знань – Управління та
адміністрування

Спеціальність – 075 «Маркетинг»

Спеціальність – 076
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

Ліцензія МОН України

Сьогодні роботу колективу факультету спрямовано на формування нової
генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними
знаннями, здатні до самостійної творчої роботи. 
На факультеті функціонують 4 кафедри: Технології будівельних
конструкцій і виробів, Будівельних матеріалів, Хімії, Товарознавства та
комерційної діяльності у будівництві.

Маркетинг - передбачає підготовку
висококваліфікованих та
конкурентноспроможних фахівців для
цілеспрямованої діяльності у будівельній
та суміжних галузях з метою формування
маркетингових навичок і здібностей
шляхом володіння базовими принципами
маркетингу, вивчення нових інноваційних
інструментів маркетингу, розробки
стратегії маркетингу, підвищення уваги до
продукту за допомогою рекламних
кампаній, відеопрезентацій, оглядів та
інших  маркетингових інcтрументів,
підвищення продажів шляхом
використання різних маркетингових
каналів та промо-акцій, підвищення
лояльності клієнтів, підвищення свідомості
про бренд, а також розв'язанню
актуальних проблем маркетингової
діяльності будівельного комплексу.

Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД) - формування
оптимального асортименту та контролю якості будівельних товарів,
будівель та споруд на основі визначення ринку та його кон’юктури:
моделювання ринкових ситуацій, аналіз і оцінка оптимальної структури
асортименту, сертифікація продукції і експертиза її якості, проектування
нової продукції, організація торгівельної діяльності в умовах буді-
вельного комплексу та надання рієлторських послуг з визначенням
залишкової вартості будівельних товарів.

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук



НА КОНТРАКТ:
• Мотивацiйний лист

Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Будівництво та  
 цивільна
інженерія
• Хімічні технології 
  та інженерія

НА БЮДЖЕТ:
• Українська мова
• Математика
• Історія України
• Мотивацiйний лист

• Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
• Маркетинг

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Українська мова

• Математика
• Історія України

• Мотивацiйний лист

ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

Галузь знань – Хiмiчна та бiоiнженерiя

Галузь знань – Архітектура та
будівництво

Спеціальність – 161 «Хiмiчнi технологiї та iнженерiя»

Спеціальність – 192 «Будівництво та
цивільна інженерія»

Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних
матеріалів - проектування складу та налагодження виробничих хімічних
процесів виробництва композиційних будівельних матеріалів з
використанням комп’ютерного програмного забезпечення; дослідження їх
складу та властивостей.

Нанотехнології оздоблювальних та захисних
матеріалів - розробка та вдосконалення хімічних
технологій синтезу наномодифікованих
оздоблювальних та захисних матеріалів, в тому
числі полімерних та гібридних, адаптація існуючих
нанотехнологій до виробничих процесів.

Новітні технології та дизайн сучасних стінових
та оздоблювальних матеріалів - проектування
складу та виробничих хімічних процесів
виготовлення сучасних стінових та
оздоблювальних матеріалів з урахуванням новіт-
ніх принципів створення та декорування
будівельних виробів і конструкцій з підвищеним
строком експлуатації.

Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів (ТБКВМ) - технологія і організація
виробництва будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів на основі в’яжучих речовин з
використанням як місцевої сировини так і відходів
виробництва, організація виконання будівельних
робіт; проектування будівельних об'єктів та 
 виробничих процесів; дослідження будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій і технологічних
процесів їх виготовлення і контроль якості.

ГОЦ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ +38 (044) 248 30 16Декан факультету: 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

@KNUBA_OPEN

Приймальна комiсiя
vstup.knuba.edu.ua

@VSTUP_KNUBA

Caйт КНУБА
knuba.edu.ua

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/


БУДІВЕЛЬНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

КНУБА

Галузь знань – Соціальні та поведінкові
науки

Галузь знань – Управління
та адміністрування

Спеціальність – 051 «Економіка» 

Спеціальність – 071 «Облік і
оподаткування»

Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Ліцензія МОН України

Економіка підприємства (ЕП) -
підготовка до планово-економічної,
організаційно-управлінської,
аналітичної та дослідницької діяльності
в галузі економіки на підприємствах.

Облік і аудит (ОіА) -  складання
бухгалтерської звітності, облік
грошових коштів і розрахункових
операцій, основних засобів, товарно-
матеріальних цінностей, немате-
ріальних активів і фінансових інвес-
тицій, витрат на виробництво готової
продукції та її реалізації в т.ч. в
будівельній галузі, впровадження
прогресивних форм і методів
бухгалтерського обліку, обчислення
податків, планування аудиторських
перевірок, складання програм аудиту.

Менеджмент організацій і адміністрування (МО) - розробка і
вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і
прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; 
планування виробничо-господарської і фінансової діяльності;
управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій;
прикладні економічні дослідження в будівництві.

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук



НА КОНТРАКТ:
• Мотивацiйний лист

Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Економіка
• Облік і оподаткування
• Менеджмент

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Українська мова

• Математика
• Історія України

• Мотивацiйний лист

• Будівництво та 
  цивільна інженерія

НА БЮДЖЕТ:
• Українська мова
• Математика
• Історія України
• Мотивацiйний лист

ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

ІВАНЧЕНКО ГРИГОРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

+38 (044) 248 32 37
ivgm61@gmail.com

Декан факультету: 

Галузь знань – Архітектура та будівництво
Спеціальність – 192 «Будівництво та
цивільна інженерія»
Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ) - проектування
промислових і цивільних споруд; організація та управління
будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів
розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем
автоматизованого проектування; інженерна підготовка,
комплексна реконструкція будівель і споруд.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

@KNUBA_OPEN @VSTUP_KNUBA

Caйт КНУБА
knuba.edu.ua

Приймальна комiсiя
vstup.knuba.edu.ua

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/


ФАКУЛЬТЕТ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ І 
УПРАВЛІННЯ
ТЕРИТОРІЯМИ

КНУБА

Галузь знань – Архітектура та будівництво
Спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій»

Ліцензія МОН України

Геодезія (ГД) - геодезичне забезпечення вишукувань, проектування,
будівництва та експлуатації інженерних споруд; виконання високоточних
геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та
технологічного устаткування; збір просторових даних засобами ОР8 та
наземних вимірювань електронними приладами; створення
топографічних карт і планів різного призначення; розроблення
автоматизованих систем оброблення даних інженерно-геодезичних
вишукувань.

Землеустрій і кадастр (ЗіК) -
створення баз даних і реалізація
геоінформаційних технологій з
питань кадастру; виконання
кадастрових зйомок; організація
територіально-функціонального
використання земель і
планування землекористування,
нерухомості; планування
розвитку населених пунктів і їх
зонування; здійснення держав-
ного контролю за використанням
і охороною земель.

Геоінформаційні системи і
технології (ГіСТ) - 
сучасні методи просторового
планування території, створення
регіональних, місцевих ГІС,
топографо-геодезична,
картографічна, містобудівна,
земельно-кадастрова діяльність.
Застосування інформаційно-
комунікаційних космічних
технологій, аерокосмічних систем
високої роздільної здатності,
багатозональних систем
дистанційного зондування Землі,
високопродуктивних засобів
отримання просторової інформації
про Землю в режимі реального
часу. 

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук



Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Геодезія та землеустрій

НА БЮДЖЕТ:
• Українська мова
• Математика
• Історія України
• Мотивацiйний лист

НА КОНТРАКТ:
• Мотивацiйний лист

• Туризм
НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Українська мова
• Математика

• Фізична культура і спорт
НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Творчий конкурс
• Мотивацiйний лист

ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

@VSTUP_KNUBA@KNUBA_OPEN

Галузь знань – Сфера обслуговування

Галузь знань – Освіта. Педагогіка

Caйт КНУБА Приймальна комiсiя

Спеціальність – 242 «Туризм та рекреація»

Спеціальність – 017 «Фізична культура і спорт»

Туризм - розроблення новітніх технологій в туристичній  галузі,
створенння та надання новітніх туристичних послуг, визначення
соціально-економічного ефекту та екологічних наслідків від їх
впровадження на підставі аналізу ринкових тенденцій, екологозахисних
обмежень і змін макро- і мікросередовища та екології навколишнього
середовища. Розроблення турів і екскурсій, підготовки комерційних
пропозицій та ведення переговорів, складання туристичного пакету,
реалізації туристичного продукту. 

Фізичне виховання і спорт (ФБІС) - спортивно-педагогічна діяльність,
яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості,
удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля,
альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. 
Вдосконалення фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в усіх
ланках виробничо-соціальної сфери.

НЕСТЕРЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

+38 (044) 241 55 69 gisut@knuba.edu.ua

knuba.edu.ua vstup.knuba.edu.ua

Декан факультету: 

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/


ФАКУЛЬТЕТ 
УРБАНІСТИКИ ТА 
ПРОСТОРОВОГО
ПЛАНУВАННЯ

КНУБА

Галузь знань – Соцiальнi та поведiнковi  науки

Галузь знань – Право

Галузь знань – Архітектура та
будівництво

Спеціальність – 052 «Полiтологiя»

Спеціальність – 081 «Право»

Спеціальність – 192 «Будівництво
та цивільна інженерія»

Ліцензія МОН України

Полiтичний менеджмент (ПМ) - виконання професійних видів робіт у
державних органах, та міжнародних організаціях, громадських
організаціях, органах місцевого самоврядування, розробка, прийняття та
реалізація рішень з управління організаціями, установами та
підприємствами, реалізація проектів у сфері паблік - рілейшнз.

Будівельне та містобудівне право (БМП)
- аналіз регуляторного впливу нормативно-
правових актів у будівельному комплексі та
сфері містобудування; юридичний супровід
договірно-правових відносин, претензійно-
позовна діяльність у будівництві та
містобудуванні; юридичний супровід
інвестиційної діяльності; оптимізація
застосування нормативно-правових  актів в
управлінні будівництвом, юридична
експертиза дотримання законності.

Міське будівництво і господарство (МБГ) -
планування, забудова та реконструкція
міських територій; проектування та
експлуатація вуличної мережі та
транспортних споруд;  інженерна підготовка
та благоустрій міських територій;
проектування ландшафту міста; оцінка
екологічного стану міського середовища; 
 управління розвитком міст.

Автомобільні дороги та споруди (АДС) - наукові дослідження,
вишукування, проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та
ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів.

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук



НА КОНТРАКТ:
• Мотивацiйний лист

Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Будівництво та 
  цивільна  
  інженерія

НА БЮДЖЕТ:
• Українська мова
• Математика
• Історія України
• Мотивацiйний лист

• Право
• Полiтологiя
• Публічне управління 
  та адміністрування

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Українська мова

• Математика
• Історія України

• Мотивацiйний лист

ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

Галузь знань – Публічне управління та адміністрування
Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»
Державне управління у сфері містобудівної діяльності - державне
управління, місцеве самоврядування, публічне управління та врядування,
забезпечення формування та реалізації публічної політики у сфері
містобудівної діяльності на загальнодержавному, регіональному та
місцевому рівнях.

МАМЕДОВ АЛІРЗА 
МАХМУД ОГЛИ

d@mistobuduvannya.netДекан факультету: 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

@VSTUP_KNUBA

Caйт КНУБА
knuba.edu.ua

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

Приймальна комiсiя
vstup.knuba.edu.ua

@KNUBA_OPEN

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/


ФАКУЛЬТЕТ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ І 
ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

КНУБА

Галузь знань – ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА

Галузь знань – Інформаційні технології

Спеціальність – 015.31 Професійна освіта

Спеціальність – 015.34 Професійна освіта

Спеціальність – 015.39 Професійна освіта

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки 

Спеціальність –  123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність – 125 Кібербезпека та захист інформації

Ліцензія МОН України

Професійна освіта (Будівництво та зварювання) -
інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та
спеціальної освіти в галузях будівництва та механічної інженерії.

Професійна освіта (Машинобудування) -
спеціальність де можна навчитись одразу двом
напрямкам роботи, як викладач з механіки для різних
закладів освіти, або як механік у різних галузях.

Професійна освіта (Цифрові технології) - напрямок
надасть тобі широкий вибір закладів освіти для
викладацької роботи, або роботи у проектах
дистанційного та очного навчання цифровим
технологіям.

Інформаційні управляючі системи та технології
(ІУСТ) - розробка, тестування та підтримка складних
інформаційних систем та алгоритмів.

Комп’ютерні системи та мережі (КСМ) - спеціальність
для тих, хто хоче створювати та запускати комп’ютерні
системи, вивчати та використовувати мережеві
технології.

Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) - спеціальність, де
вас навчать яким чином захистити дані та комп’ютерні системи від
стороннього проникнення, які для цього використати програмні та технічні
засоби, як побудувати та налаштувати системи захисту.

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук

Спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології
Iнформаційні технології проектування (ІТЕП) - спеціальність, де можна
навчитись моделювати, досліджувати та створювати системи
автоматизованого проектування та програмні комплекси.
Штучний інтелект - для тих, хто зацікавлений в перспективних ІТ
технологіях і не боїться майбутнього. Тут можна буде дізнатись як
створювати системи штучного інтелекту, та яким чином їх
використовувати в сучасному інформаційному просторі.
Управління проектами - управління ІТ-проєктами — дуже цікавий
процес, і ти можеш навчитись цьому у нас. Величезна кількість компаній в
Україні вимагають все і більше спеціалістів з управління ІТ-проєктами.



НА КОНТРАКТ:
• Мотивацiйний лист

Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Прикладна механіка 
• Галузеве машинобудування
• Електроенергетика, електротехніка 
  та електромеханіка 
• Професійна освіта. Машинобудування;
   Цифрові технології, Будівництво та    
   зварювання
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  
   технології 

НА БЮДЖЕТ:
• Українська мова
• Математика
• Історія України
• Мотивацiйний лист

• Кібербезпека 
• Комп’ютерні науки 
• Комп’ютерна інженерія 
• Iнформацiйнi системи та технологiї 

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Українська мова
• Математика

ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

Галузь знань – Механічна інженерія

Галузь знань - Електрична інженерія

Галузь знань – Електроніка, автоматизація та
електронні комунікації

Спеціальність – 131 Прикладна механіка

Спеціальність –  133 Галузеве машинобудування

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Спеціальність – 145 Відновлювальні джерела енергії та
гідроенергетика (ВЖЕГ).

Спеціальність – 174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані
технології та робототехніка

Інженерія логістичних систем (ІЛС) - спеціальність, що дозволить тобі
розробляти складські, виробничі і транспортні логістичні системи, що
можуть бути використані у всіх галузях виробництва і послуг.
Інжиніринг та обладнання зварювального виробництва - інженерна
діяльність в сфері зварювального виробництва та споріднених
процесів і технологій.

Галузеве машинобудування (Будiвництво) - спеціальність для тебе,
якщо тобі подобається створювати машини і устаткування та робити так,
щоб вони працювали справно і точно.

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  (ЕСА) - 
фахівці даної спеціальності орієнтовані на проєктування, налагодження та
експлуатацію комп’ютеризованих систем управління різними
промисловими установками, а також розробку складних
електромеханічних систем з використанням комп’ютерів,
мікропроцесорних засобів і системного програмування. 
Посади, які можуть займати випускники даної спеціальності: інженер-
електромеханік, інженер-електрик, інженер з автоматизації, технічний
консультант, науковий співробітник, керівні посади різних рівнів.

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика - фахівці даної
спеціальності орієнтовані на проектування, налагодження та
експлуатацію обладнання об’єктів генерування електричної енергії на
основі відновлювальних джерел енергії та гідроенергетики з
використанням комп’ютерів, мікропроцесорних засобів.
Посади, які можуть займати випускники даної спеціальності: інженер з
експлуатації об’єктів відновлювальних джерел енергії та гідроенергетики,
інженер-електрик, керівні посади різних рівнів.

Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП) -
спеціальність для тих, хто мріє створювати «розумні» автоматизовані
системи для виробництва і людей: все, від обладнання до програмування
цих систем.

РУСАН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ +38 (044) 248 30 74Декан факультету: 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

@VSTUP_KNUBA

Caйт КНУБА
knuba.edu.ua

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

Приймальна комiсiя
vstup.knuba.edu.ua

@KNUBA_OPEN

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/


ФАКУЛЬТЕТ 
ІНЖЕНЕРНИХ
СИСТЕМ ТА
ЕКОЛОГІЇ

КНУБА

Галузь знань – Природничі науки

Галузь знань – Електрична
інженерія

Галузь знань –
Виробництво та технологiї

Спеціальність – 101 «Екологія»

Спеціальність – 144
«Теплоенергетика»

Спеціальність – 183 «Технології
захисту навколишнього сере-
довища»

Спеціальність – 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Ліцензія МОН України

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування (ЕК) - забезпечення екологічних та охоронних
вимог при наукових дослiдженнях, управлiннi, проєктуванні, спорудженні
та експлуатації будівель та споруд різного призначення.

Енергетичний менеджмент,
енергоефективні муніципальні та
промислові теплові технології (ТЕ) -
наукові дослідження, проєктування,
монтаж, налагодження і експлуатація
теплоенергетичного обладнання
муніципальних і промислових теплових
технологій, енергетичний аудит і
менеджмент. 

Технології захисту навколишнього
середовища  (ТЗНС) - системна
підготовка з питань технологій захисту
навколишнього середовища та
забезпечення екологічної безпеки в
архітектурно-будівельній та суміжних
галузях економіки.

Нафтогазова інженерія та технології (НІТ) - системна підготовка з
нафтогазової інженерії, сервісне обслуговування та утилізація
нафтогазового обладнання та технологій, розвідування і розробки
пластів, облаштування свердловин, транспортування, зберігання,
розподілу та використання нафти і газу.

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук



ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

НА КОНТРАКТ:
• Мотивацiйний лист

Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Екологія
• Теплоенергетика
• Нафтогазова інженерія
та технології
• Технології захисту
навколишнього
середовища
• Будівництво та 
цивільна інженерія
• Гідротехнічне
будівництво, водна
інженерія та водні
технології

НА БЮДЖЕТ:
• Українська мова
• Математика
• Історія України
• Мотивацiйний лист

Галузь знань – Архітектура та будівництво
Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність – 194 «Гiдротехнiчне
будiвництво, водна iнженерiя та воднi
технології»

Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ) - наукові дослідження,
проєктування,  будівництво, налагоджування і експлуатація систем
теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціонування повітря
будівель і споруд різного призначення.

Водопостачання та водовідведення (ВВ) -
наукові дослідження, проєктування, налагод-
жування і експлуатація систем водопостачання та
водовідведення, технології очищення природних і
стічних вод; раціональне використання водних
ресурсів.

Водогосподарське будівництво і управління
водними ресурсами та системами (ГБ) - наукові
дослідження, управління, проєктування,
будівництво та експлуатація водогосподарських
вузлів та систем, об’єктів гідротехнічного
будівництва, технології водо підготовки та очистки
забруднених вод.

ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР 
ВІКТОРОВИЧ

+38 (044) 245 48 44Декан факультету: 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

@VSTUP_KNUBA

Caйт КНУБА
knuba.edu.ua

Приймальна комiсiя
vstup.knuba.edu.ua

@KNUBA_OPEN

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/


АРХІТЕКТУРНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МАГIСТР

КНУБА

Галузь знань – Архітектура та будівництво

Галузь знань – Культура і
мистецтво

Спеціальність – 191 «Архітектура та містобудування»

Спеціальність – 022 «Дизайн»

Спеціальність 023 –
«Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація»

Ліцензія МОН України

архітектурне проєктування житлових будинків та комплексів,
громадських і промислових будівель та споруд; 

реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний
менеджмент, теорія та історія архітектури;

архітектурне проєктування систем розсе-
лення, міст, центрів, районів, ансамблів,
площ; планування та забудова житлових
і промислових районів; вирішення
архітектурно-художніх проблем місто-
будівного проєктування, дизайн міського
середовища; проєктування об’єктів
ландшафтної архітектури, елементів
благоустрою населених пунктів;
реконструкція забудови, теорія
містобудування.

Iнтер’єр та обладнання - історія і теорія
дизайну, методика дизайн-
конструювання і проєктування, теорія
інтер’єру, дизайн інтер’єрів,
конструювання меблів і обладнання,
ландшафтний дизайн.

Художньо-декоративне оформлення
iнтер’єру - художня творчість в галузі
образотворчого та прикладного
мистецтва, керівництво творчими
студіями; робота в галузі ужиткового
мистецтва, графічного дизайну,
реклами, художньо-декоративного
оздоблення інтер’єрів, теорія мистецтва.

Освітньо-науковi 
 доктор філософії

Oсвітні ступені
бакалавр, магістр 

Науковий доктор наук



Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

• Архітектура та
  містобудування

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Творчий конкурс: Рисунок,

  Композиція, Графіка-креслення
• Мотивацiйний лист

• Дизайн
НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:

• Творчий конкурс: Рисунок, Композиція
• Мотивацiйний лист

• Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація 

НА БЮДЖЕТ I КОНТРАКТ:
• Творчий конкурс: Рисунок, Композиція

• Мотивацiйний лист

ПРЕДМЕТИ НМТ/ЗНО - 2022

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 
+38 (097) 332 10 68

@KNUBA_OPEN @VSTUP_KNUBA

Приймальна комiсiя
vstup.knuba.edu.ua

Caйт КНУБА
knuba.edu.ua

Дисципліни МАГIСТРА АРХІТЕКТУРИ

КАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

+38 (044) 245 48 41Декан факультету: 

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Спеціальність 022 «Дизайн»

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»

Концептуальне архітектурне проєктування ○ Методика наукових
досліджень в архітектурі ○ Сучасні проблеми архітектури та містобудування
○ Архітектурна екологія ○ Основи реконструкції житлових і громадських
будівель ○ Інноваційна архітектура ○ Сучасні конструкції ○ Технології та
матеріали ○ Енергоефективна архітектура ○ BIM-технології в
архітектурному проєктуванні ○ Теорія архітектурного формоутворення ○ 
 Нормативні основи архітектурного проєктування

Концептуальне дизайн-проєктування ○ Теоретичні основи дизайну
○  Фаховий рисунок, живопис, скульптура ○ Ліцензування і патентування у
дизайні ○ Комп’ютерне проєктування ○ Комп’ютерне моделювання ○ 
 Сучасні конструкції, технології та матеріали в інтер’єрі ○ Основи
реставрації ○ Дизайн архітектурно-предметного та природного
середовища. 

Рисунок ○ Живопис ○ Скульптура ○ Теоретичні основи
художньо-декоративного оздоблення інтер’єру 
○ Методика викладання дисциплін образотворчого циклу
○ Законодавство у галузі мистецтва ○ Філософія
художньої творчості ○ Основи етнодизайну ○
Менеджмент в сфері мистецтва ○ Медіатехнології у
мистецтві ○ Актуальні проблеми образотворчого
мистецтва ○ Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру
(проєктування з використанням комп’ютерних технологій)
○ Концептуальне мистецтво (графіка, живопис,
скульптурна пластика).

На всіх освітніх програмах передбачені професійні
практики, для здобуття практичного досвіду
роботи за фахом.

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:  
+38 (044) 248 30 46
+38 (044) 241 54 36

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/

