
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


