
Спеціальності Перелік конкурсних предметів 

Архітектура та містобудування  
• Українська мова i література
• Математика
• Творчий конкурс за розділами: Композиція, Рисунок, 

Графіка-креслення

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація

• Українська мова i література 
• Історія України або Хімія
• Творчий конкурс за розділами: Композиція, Рисунок, 

Живопис

Дизайн

• Українська мова i література 
• Математика
• Творчий конкурс за розділами: Композиція, Рисунок, 

Живопис
Будівництво та цивільна інженерія

• Українська мова
• Математика
• Історія України або Iноземна мова, або Біологія,           

або Географія, або Фізика, або Хімія

Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Кібербезпека
Комп’ютерні науки
 Комп’ютерна інженерія
Iнформацiйнi системи та технологiї
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Професійна освіта. Машинобудування; Цифрові технології; 
Будівництво та зварювання
Геодезія та землеустрій
Технології захисту навколишнього середовища
Хімічні технології та інженерія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні техно-
логії
Облік і оподаткування

• Українська мова i література
• Математика 
• Історія України або Iноземна мова, або Біологія,           

або Географія, або Фізика, або Хімія

Менеджмент
Економіка
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Теплоенергетика
• Українська мова
• Математика
• Фізика або Хімія

Право
• Українська мова i література
• Історія України
• Математика або Іноземна мова

Полiтологiя

• Українська мова i література
• Історія України
• Математика або Iноземна мова, або Біологія,                

або Географія, або Фізика, або Хімія

Туризм
• Українська мова i література
• Іноземна мова
• Історія України або Математика, або Біологія,               

або Географія, або Фізика, або Хімія

Екологія 

• Українська мова
• Бiологія
• Історія України або Математика, або Iноземна мова,      

або Географія, або Фізика, або Хімія

Фізична культура і спорт
• Українська мова
• Біологія
• Творчий конкурс: легка атлетика; плавання; гімнастика.

КНУБА
КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

БУДIВНИЦТВА I АРХIТЕКТУРИ

Для підготовки до ЗНО-2022 та вступу на інженерні спеціальності запрошуємо на підготовчі курси:

Для підготовки до творчого конкурсу та вступу на спеціальності архітектурного факультету:

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

• дві копії всіх заповнених сторінок документа, що посвідчує осо-
бу (паспорта) або ID – карта і витяг з Єдиного державного демо-
графічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

• дві копії ідентифікаційного коду;
• 6 фото 3х4;

Для вступників за результатами ЗНО:
• копія атестата та додаток до нього;
• сертифікати ЗНО з інформаційною карткою або документи, які 

підтверджують право здавати вступні іспити в університеті.

Для вступників на базі молодшого спеціаліста: 
• копія диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього.

Для вступу на здобуття освітнього ступеня магістра:
• копія диплома бакалавра/спеціаліста та додатка до нього.

Початок занять 21 вересня 2020 р. Слухачі інженерних підготовчих курсів отримують безкоштовно комплект підручників.

Початок занять 20 вересня 2021 р. 

Предмети навчання: Форми і терміни навчання:
• Математика;
• Українська мова і літе-

ратура;                
• Фізика, Хімія; 

• Англійська мова;
• Історія України;
• Географія.

7, 5, 3 місяці
• вечірня, з 17:00 до 20:00 щоденно, окрім суботи 

та неділі;
• суботня, з 9:00 до 15:00;

Предмети навчання: Форми і терміни навчання:

• Рисунок;
• Композиція;   

• Живопис;   
• Графіка-креслення.                                

   8, 4, 1 місяці
• вечірня, з 17:00 до 20:00 щоденно, окрім суботи 

та неділі;
• суботня, з 9:00 до 15:00;

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗНО / 2021ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ / 2021

Для вступників за результатами ЗНО: Для вступників на базі 
молодшого спеціаліста :

На iнженерні спеціальності: з 14 липня по 23 липня

з 14 липня 
по 23 липняНа архiтектурнi спеціальності: 

з 14 липня по 23 липня

творчий конкурс: 
 з 1 липня по 13 липня 

(за держбюджетом)

з 14 липня по 23 липня 
(за контрактом)

КОНТАКТИ:

03680, м. Київ
Повітрофлотський пр., 31 
knubа.еdu.ua

KNUBA_open

knuba_open

Приймальна комісія:
тел.: +38 (044) 245 46 90 
Підготовчі курси:
тел.: +38 (044) 248 30 46.

knubа.еdu.ua

2021



ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Освiтня програма: 
• Менеджмент організацій і адміністрування (МОiА) 
- розробка і вдосконалення економічних методів управ-
ління, аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і 
комерційної діяльності; прикладні економічні дослідження 
в будівництві.

Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Освiтня програма: 
• Облік і аудит (ОіА) - складання бухгалтерської звіт-
ності, облік грошових коштів і розрахункових операцій, 
впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерсь-
кого обліку, обчислення податків, планування аудиторсь-
ких перевірок, складання програм аудиту.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність – 051 «Економіка» 

Освiтня програма: 
• Економіка підприємства (ЕП) - підготовка до плано-
во-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної 
та дослідницької діяльності в галузі економіки на під-
приємствах.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціальність – 242 «Туризм»
Освiтня програма: 
• Туризм - інформаційно-аналітичне, організаційно- 
управлінське забезпечення туристичної діяльності.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА

Спеціальність – 017 «Фізична культура і спорт»
Освiтня програма: 
• Фізичне виховання і спорт (ФБІС) - спортивно-пе-
дагогічна діяльність в системі професійно-прикладної та 
спеціальної освіти в галузі фізичної культури і спорту.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освiтня програма: 
• Технологія будівельних конструкцій, виробів і ма-
теріалів (ТБКВМ) - технологія і організація виробництва 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі 
в’яжучих речовин з використанням як місцевої сирови-
ни так і відходів виробництва; проектування виробничих 
процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів, 
конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення і 
контроль якості.

Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржо-
ва діяльність»

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

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність 161- «Хімічні технології та інженерія»

Освiтнi програми:
• Комп’ютерне моделювання в технології компози-
ційних будівельних матеріалів - проектування складу 
та налагодження виробничих хімічних процесів вироб-
ництва композиційних будівельних матеріалів з викори-
станням комп’ютерного програмного забезпечення; до-
слідження їх складу та властивостей.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність 075- «Маркетинг»

Освiтня програма:
• Маркетинг - Визначення особливостей маркетинго-
вої діяльності підприємств будівельної галузі та їх взає-
мозв’язки в системі управління підприємством.

• Нанотехнології оздоблювальних та захисних ма-
теріалів - розробка та вдосконалення хімічних техно-
логій синтезу наномодифікованих оздоблювальних та 
захисних матеріалів, в тому числі полімерних та гібрид-
них, 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 
новітніх принципів створення та декорування будівельних 
виробів і конструкцій з підвищеним строком експлуатації.

• Товарознавство та комерційна логiстика (ТКЛ) - 
товарознавство та комерційна логістика
• Товарознавство та органiзацiя зовнiшньої торгiвлi 
(ТЗТ) - товарознавство та організація зовнішньої торгівлі
• Товарознавство та експертиза в митній справі 
(ТМС) - митна справа, знання принципів та норматив-
но-правових засад здійснення державної митної справи.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротех-
ніка та електромеханіка»

Освiтня програма:  
• Електромеханічні системи автоматизації та елек-
тропривод  (ЕСА) - розробка, монтаж та експлуатація 
електромеханічних систем автоматизації в галузях про-
мисловостi та ЖКГ.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освiтня програма: 
• Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ) - проекту-
вання споруд, організація та управління їх зведенням, до-
слідження в галузі теорії і методів розрахунку конструкцій 
із застосуванням САПР.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ОСВІТА
Спеціальність – 015.31 «Професійна освіта»

Освiтня програма: 
• Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Спеціальність – 015.34 «Професійна освіта»
Освiтня програма: 
• Професійна освіта (машинобудування) (ПНМ) - інженер-
но-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та 
спеціальної освіти в галузі машинобудування. 

Спеціальність – 015.39 «Професійна освіта»
Освiтня програма: 
• Професійна освіта (цифрові технології) - інженерно-педа-
гогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної 
освіти в галузях комп’ютерних технологiй та iнформацiйних си-
стем. 

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ 

СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУ-
ДУВАННЯ
Спеціальність – 151  «Автоматизація та комп’ютерно-ін-
тегровані технології» 

Освiтня програма: 
• Автоматизоване управління технологічними про-
цесами (АТП) - проектування, управління, монтаж, на-
лагоджування та експлуатація засобів автоматизації тех-
нологічних процесів.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність –131 «Прикладна механіка»

Освiтня програма: 
• Iнженерія логістичних систем (ІЛС) - проектування, 
конструювання та сервісне обслуговування обладнання 
автоматизованих логістичних систем.

Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування» (Бу-
дiвництво) - комплекси, машини та обладнання для бу-
дiвельного виробництва. 

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА 
ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук на 
наступних факультетах за такими спеціальностями і освітніми програмами:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Спеціальність 121 « Інженерія програмного забезпечення»(ма-
гістр)

Освiтня програма: 
• Розподілені програмні аспекти і технології - створення 
та тестування програмного забезпечення у сфері інтернет тех-
нологій.

Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки»
Освiтнi програми:
• Iнформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ) - 
розробка та експлуатація комп’ютерних інформаційних техно-
логій в сучасних умовах.
• Управління проектами (УПК) - створення інформаційно-ко-
мунікаційних систем, управління проектами.

Спеціальність –  123 «Комп’ютерна інженерія»
Освiтня програма: 
• Комп’ютерні системи та мережі (КСМ) - створення, вико-
ристання, обслуговування складних комп’ютерних систем та 
мереж.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Освiтня програма: 
• Управління проектами (УПМ) - моделювання середовища 
та управління проектами девелопменту.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освiтнi програми:

• Міське будівництво і господарство (МБГ) - проек-
тування, забудова, комплексна реконструкція та експлу-
атація міських територій, вулиць, доріг, дорожньо-транс-
портних споруд, управління дорожнім рухом; інженерна 
підготовка, благоустрій; управління розвитком міст.

Автомобільні дороги та аеродроми (АДА) - наукові до-
слідження, вишукування, проектування, будівництво, рекон-
струкція, експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеро-
дромів та інженерних об’єктів. 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ПРАВО
Спеціальність – 081 «Право»

Освiтня програма: 
• Будівельне та містобудівне право (БМП) - аналіз 
регуляторного впливу нормативно-правових актів у бу-
дівельному комплексі та містобудування; юридичний су-
провід договірно-правових відносин, претензійно-позовна 
діяльність; юридичний супровід інвестиційної діяльності.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність – 052 «Політологія»

Освiтня програма: 
• Політичний менеджмент - виконання професійних 
видів робіт у державних органах, та міжнародних органі-
заціях, громадських організаціях, органах місцевого са-
моврядування, розробка, прийняття та реалізація рішень 
з управління організаціями, установами та підприємства-
ми, реалізація проектів у сфері паблік-рілейшнз.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освiтнi програми:
• Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ) - проектуван-
ня, будівництво, налагоджування і експлуатація систем те-
плогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціонуван-
ня повітря будівель і споруд різного призначення.
• Водопостачання та водовідведення (ВВ) - проекту-
вання, налагоджування і експлуатація систем водопоста-
чання та водовідведення, технології очищення природних 
і стічних вод; раціональне використання водних ресурсів.
• Гідротехнічне будівництво (ГБ) - проектування, будів-
ництво та експлуатація гідротехнічних споруд різного при-
значення (дренажі, дамби, підпірні споруди, обвідні кана-
ли, тощо).

Спеціальність – 194 «Гідротехнічне будівництво; водна ін-
женерія та водні технології»

Освiтня програма: 
• Водогосподарське будівництво і управління водни-
ми ресурсами та системами - управління, проектуван-
ня, будівництво та експлуатація водогосподарських вузлів 
та систем, об’єктів гідротехнічного будівництва, технології 
водо підготовки та очистки забруднених вод.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Спеціальність – 101 «Екологія»

Освiтня програма: 
• Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування (ЕКБ) - забезпе-
чення екологічних вимог при проектуванні, спорудженні та 
експлуатації будівель та споруд різного призначення.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність – 144 «Теплоенергетика»

Освiтня програма: 
• Енергетичний менеджмент; енергоефективні муні-
ципальні та промислові  теплові технології - наукові 
дослідження, проектування, монтаж, налагодження і екс-
плуатація теплоенергетичного обладнання муніципальних 
і промислових теплових технологій, енергетичний аудит і 
менеджмент.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - ВИРОБНИЦТВО
Спеціальність - 183 «Технології захисту навколишнього се-
редовища»

Освiтня програма: 
• Технології захисту навколишнього середовища  
(ТЗНС) - системна підготовка з питань технологій захисту 
навколишнього середовища та забезпечення екологічної 
безпеки в галузі будівництва та цивільної інженерії.

Спеціальність - 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
Освiтня програма: 
• Нафтогазова інженерія та технології

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність – 191 «Архітектура та містобудування»

Освiтня програма:
• Архітектура та мiстобудування - Архітектурне про-
ектування житлових будинків та комплексів, громадсь-
ких і промислових будівель та споруд; реставрація та 
реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний ме-
неджмент, теорія та історія архітектури.
• Архітектурне проектування систем розселення, міст, 
центрів, районів, ансамблів, площ; планування та забу-
дова житлових і промислових районів; вирішення архі-
тектурно-художніх проблем містобудівного проектуван-
ня, дизайн міського середовища; проектування об’єктів 
ландшафтної архітектури, елементів благоустрою насе-
лених пунктів; реконструкція забудови, теорія містобу-
дування.
• Архітектурне проектування будівель і споруд, містобу-
дівних і ландшафтних об’єктів, їх благоустрою та облад-
нання; архітектурно-художнє проектування інтер’єрів 
будівель і споруд, малих архітектурних форм, елементів 
інформаційно-візуального оформлення архітектурного 
середовища; теорія, історія і методологія проектування 
архітектурного середовища.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
Спеціальність – 022 «Дизайн»

Освiтня програма: 
• Інтер’єр та обладнання - історія і теорія дизайну, 
методика дизайн-конструювання і проектування, теорія 
інтер’єру, дизайн інтер’єрів, конструювання меблів і об-
ладнання.

Спеціальність 023 - «Образотворче мистецтво, декора-
тивне мистецтво, реставрація»

Освiтня програма: 
• Художньо-декоративне оформлення iнтер’єру  - 
художня творчість в галузі образотворчого та приклад-
ного мистецтва, керівництво творчими студіями; робота 
в галузі ужиткового мистецтва, графічного дизайну, ре-
клами, художньо-декоративного оздоблення інтер’єрів, 
теорія мистецтва.

Спеціальність – 125 «Кібербезпека»
Освiтня програма: 
• Безпека інформаційних і комунікаційних систем 
(БІКС) - технологічне і організаційне забезпечення захи-
сту інформації в комп’ютеризованих технічних системах.

Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології»
Освiтні програми: 
• Інформаційні  системи та технології (ІСТ) - розроб-
ка та експлуатацiя комплексних iнформацiйних систем i 
технологiй.
• Управління проектами (УП)
• Штучний iнтелект розробка перспективних напрямків 
штучного інтелекту.

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій»

Освiтнi програми:
• Геодезія (ГД) - будівництво та експлуатація інженер-
них споруд; виконання високоточних геодезичних робіт 
при монтажі будівельних конструкцій; розроблення ав-
томатизованих систем оброблення даних інженерно-ге-
одезичних вишукувань.
• Землеустрій і кадастр (ЗіК) - виконання кадастро-
вих зйомок; організація територіально-функціонального 
використання земель і планування землекористування; 
здійснення державного контролю за використанням і 
охороною земель. 
• Геоінформаційні системи і технології (ГіСТ) - ство-
рення та супровід муніципальних, регіональних та тери-
торіальних геоінформаційних систем (ГІС); ГІС інженер-
них комунікацій; екологічний моніторинг засобами ГІС.
• Космічний моніторинг Землі (КМЗ) - проведення 
космічного моніторингу; виконання аналізу та прогнозу-
вання досліджуваних природних і антропогенних явищ та 
процесів за матеріалами космічного знімання.

• Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ) - обсте-
ження землі та іншого нерухомого майна з метою про-
ведення незалежної оцінки майна різними методами; 
проведення аналізу та прогнозування різних ринків не-
рухомого майна; підготовка та рецензування оціночної 
документації; надання консалтингових послуг.


