
ВІДДІЛЕННЯ 
ДОВУЗІВСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ

КНУБА

ВЕЧІРНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

Ліцензія МОН України

Вечірні підготовчі курси приймають осіб, які мають загальну середню
освіту, учнів випускних класів ліцеїв, гімназій, професійних навчально-
виховних закладів та студентів випускних курсів вищих навчальних
закладів I – II рівнів акредитації.

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ЗНО/НМТ:  

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ:

Початок занять з вересня 2022 р.
Заняття проводяться тричі на 
 тиждень з 17-00 до 20-00 годин, крім
суботи та неділі.                                   
 Підготовка здійснюється:

8 місяців - з 19 вересня 2022 р.
4 місяці   - з 23 січня 2023 р.

Математика
Українська мова і література
Історія України
Фізика
Англійська мова

Рисунок
Композиція
Графіка-креслення

Рисунок
Композиція
Живопис

На спеціальність "Архітектура
та містобудування

На спеціальності "Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація", "Дизайн"

8 місяців - з 19 вересня 2022 р.
4 місяці   - з 23 січня 2023 р.
1 місяць  - з 01 червня 2023 р. 

ДО ЗНО:

ДО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ:



Підготовка до
ЗНО/НМТ

Підготовка до творчого
конкурсу

Вечірні підготовчі курси 
(8 місяців)

9600 12000

4 місяці 7200 8400

1 місяць - 7200

Суботні курси 7200 7200

Початок занять з 24 вересня 2022 р. Заняття проводяться по суботах з
09-00 до 15-00 годин. Суботнi підготовчі курси проводяться відповідно
за програмами вечірніх підготовчих курсів.

Навчання на відділенні довузівської підготовки здійснюється за 
рахунок коштів підприємств, організацій або за власні кошти. 

У вартість навчання на інженерних курсах входить комплект
підручників для підготовки до ЗНО та вступу до КНУБА з
української мови та літератури, математики, фізики.
Слухачі підготовчих курсів мають пільги при вступі до КНУБА
згідно з правилами прийому. Прийом документів починається за
місяць до початку занять.

сайт довузівської
підготовки:

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
+38 (044) 245 46 90 

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

СУБОТНI КУРСИ

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ НА
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:

ВАРТІСТЬ ЗА ПОВНИЙ КУРС НАВЧАННЯ (ГРН.) 2022-2023

заява на ім’я ректора;  
1 фотокартка розміром 3х4;  
довідка з місця навчання;
копія паспорта або свідотства про народження.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:
документ про повну загальну середню освіту
(атестат з додатком);
сертифікати ЗНО з інформаційною карткою
або документи, які підтверджують право
здавати вступні іспити в університеті;
дві копії всіх заповнених сторінок документа,
що посвідчує особу (паспорта) або ID – карта і
витяг з Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання;
дві копії довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
6 фотокарток розміром 3x4 см;
встановлені законодавством України
документи, що дають право на пільги.

KNUBA_open @knuba_open


