ЗМІСТ
1.Загальні положення ............................................................................................................ 3
2.Прийом на навчання до КНУБА для здобуття вищої освіти ......................................... 4
3.Джерела фінансування здобуття вищої освіти в КНУБА .............................................. 5
4. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення ..................................................... 6
5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування
на навчання ........... ……………………………………………………………………….7
6. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
до КНУБА………………………………… ……………………………………….. .10
7. Конкурсний відбір, його організація та проведення ………………………...…..….15
8. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти …..….21
9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування ................................. 27
10. Реалізація права вступників на обрання місця навчання........................................... 29
11. Коригування списку рекомендованих до зарахування .............................................. 30
12. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної
середньої освіти………………………… ..................................................... 31
13.Наказ про зарахування, додатковий конкурс ............................................................... 32
14.Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства ................... 33
15.Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до університету….. ......................................................................................................... 36
Додаток 1. Правила прийому в аспірантуру та докторантуру ........................................ 37
Додаток 2. Таблиця Д.2.1. Перелік спеціальностей, яким надається особлива
підтримка………………….. ........................................................................ 46
Додаток 3. Таблиця Д.3.1. Таблиця відповідності шкал 5-ти та 12-ти балів
200 бальній………………. ............................................................................ 47
Таблиця Д.3.2. Таблиця відповідності значень 5-ти бальної
шкали 20, 100 та 200 бальним шкалам………………… ........................... 48
Додаток 4. Таблиця Д.4.1. Вартість навчання в 2019-2020 навчальному році .............. 49
Таблиця Д.4.2 Перелік спеціальностей для вступників на здобуття
освітнього ступеня бакалавр ....................................................................... .52
Таблиця Д.4.3. Перелік спеціальностей для вступників на здобуття
освітнього ступеня магістр .......................................................................... .55
Таблиця Д.4.4. Вступ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
базі диплома молодшого спеціаліста ........................................................... 58
Таблиця Д.4.5. Вступ на здобуття освітнього ступня магістра.................. .60
Таблиця Д.4.6. Перелік конкурсних предметів і сертифікатів ЗНО
для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі ПЗСО……………...64

2

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті
будівництва і архітектури (далі – університет, КНУБА) здійснюється відповідно до
ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636495, дата видачі
19.06.2015 р. та акту узгодження переліку спеціальностей 2015 року від 05.07.2015 р.
Правила прийому розроблені приймальною комісією Київського національного
університету будівництва і архітектури (далі – Правила прийому, Приймальна
комісія) та затверджені Вченою радою університету 23 листопада 2018 року,
протокол № 18 відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в
2019 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом МОН України від 11
жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня
2018 року за № 1456/32908.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Київський національний університет будівництва і архітектури оголошує
прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями,
спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого
обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах:
- Вінницькому коледжі будівництва і архітектури;
- Житомирському технологічному коледжі;
- Інституті інноваційної освіти КНУБА;
- Київському індустріальному коледжі;
- Миколаївському будівельному коледжі.
1.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є Ліцензія
Міністерства освіти і науки України та затверджені вченою радою КНУБА Правила
прийому.
1.3. Прийом до Київського національного університету будівництва і
архітектури здійснюється на конкурсній основі за відповідними
джерелами
фінансування.
1.4. Організацію прийому вступників до КНУБА здійснює приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна
комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію КНУБА, затвердженою
вченою радою КНУБА, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті КНУБА.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою
для видання відповідного наказу ректором університету та/або виконання процедур
вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною
комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на
інформаційних стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету
в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного
рішення.
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1.5. Особи з особливими освітніми потребами мають можливість навчатися в
університеті за спеціальностями, для яких вони не мають медичних протипоказань.
2. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО КНУБА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра;
- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра;
- особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії.
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються
особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план. Прийом заяв та документів здійснюється в
канікулярний період.
2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, можуть прийматися на другий
(третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття
ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматися на перший або
старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).
2.3. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на
основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були
відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право
бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним
рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах
галузі знань спеціальністю у КНУБА або іншому закладі вищої освіти.
2.4. Особа може вступити до КНБА для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових
фахових вступних випробувань.
Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення
та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих
закладів освіти, затвердженого наказом МОНУ № 245 від 15 липня 1996 року.
Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі продовження навчання
осіб, що робили перерву у навчанні з визначених законодавством причин. Прийом
заяв та документів здійснюється, як правило, в канікулярний період.
2.5. Перелік акредитованих освітніх програм та конкурсних пропозицій, за
якими університет оголошує набір, наведений в таблиці Д.4.2 та Д 4.3. додатку 4.
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2.6. Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних
випробувань, що проведені КНУБА, наведено в Положенні про апеляційну комісію
КНУБА.
2.7. Правила прийому до аспірантури та докторантури визначені в додатку 1
Правил прийому до КНУБА та діють з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.
2.8. Поселення вступників та студентів до гуртожитків КНУБА відбувається
відповідно до затвердженого в університеті порядку, а умови поселення
розміщуються на веб-сайті університету за місяць до початку прийому документів.
3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КНУБА
3.1.Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету;
- за ваучерами;
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за
кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень,
за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії або доктора наук).
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
КНУБА на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний
ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним
замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або
юридичних осіб.
3.3. Особа може вступити до КНУБА для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра,магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого
за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного додаткових
вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до
диплома.
Особи, які вступають на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватися за державним
замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на
ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності,
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2).
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватися за кошти
фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання
або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні
ліцензійні місця.
3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного
замовлення за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для
безоплатного здобуття вищої освіти в КНУБА за тим самим ступенем освіти за
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умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату
послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів
державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки
фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015
року № 658.
3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю в КНУБА:
- якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи
посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується
висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених
законом;
- якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником
відповідно до законодавства.
3.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які
перебувають на території країни на законних підставах, мають право на здобуття
вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеним
категоріям осіб здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
3.7. Особи, які навчаються в КНУБА, мають право на навчання одночасно за
декількома освітніми програмами, а також в декількох закладах вищої освіти за умов
здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного
бюджету.
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи
більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямками
підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного бюджету, крім випадків
поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі..
4. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для
кожного рівня освіти та спеціальності, наведеного в таблиці Д.4.2.та Д.4.3 додатку 4.
Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу.
4.2. Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих)
конкурсних пропозицій, максимальний обсяг державного замовлення та
кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних
пропозицій, обсяг квоти-1, квоти для іноземців для закритих (фіксованих) та
відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, обсяг
прийому на не бюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному вебсайті КНУБА.
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4.3. Обсяг прийому вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб на
відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції визначається КНУБА у межах
різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом державного замовлення.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається КНУБА у
межах ліцензованого обсягу.
4.4. Квота-1 на зарахування за державним замовленням встановлюються
КНУБА в розмірі десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального
обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними
пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального обсягу
державного замовлення.
5.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
5.1. Порядок роботи приймальної комісії (на час прийому документів і
зарахування на бюджет) – з 18 червня до 18 серпня:
- понеділок - п’ятниця з 10:00 до 17:00;
- субота з 10:30 до 14:00 (13, 20 та 27 липня);
- неділя вихідний.
5.2. Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії

Строки

ОСОБИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ СПІВБЕСІДИ, ВСТУПНХ ІСПИТІВ
ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
Початок прийому заяв та документів
10 липня
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00 годині 16 липня
Строки проведення співбесід
17 липня – 19 липня включно
Строки проведення вступних іспитів
17 липня – 22 липня включно
Строки проведення творчих конкурсів
І сесія – для вступників на місця державного
01липня – 10 липня
замовлення
ІІ сесія- для вступників на місця за кошти
11 липня -22 липня
фізичних та/або юридичних осіб
Оприлюднення
списків
вступників,
рекомендованих
до
зарахування
за
12:00 20 липня
результатами співбесіди
Строк подачі оригіналів документів для
вступників, рекомендованих до зарахування за
до 10:00 22 липня
результатами співбесіди
Зарахування вступників, рекомендованих до
до 15:00 22 липня
зарахування за результатами співбесіди
Оприлюднення
списків
вступників,
до 18:00 26 липня
рекомендованих
до
зарахування
за
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результатами вступних іспитів, творчих
конкурсів (в т.ч. квотою-1)
Виконання вимог до зарахування - подача
оригіналів
документів
для
вступників,
рекомендованих до зарахування за результатами
до 18:00 31 липня
вступних іспитів, творчих конкурсів (в т.ч.
квотою-1)
Зарахування вступників за кошти держбюджету
до 12:00 01 серпня
Зарахування вступників за кошти фізичних
до 23 серпня
та/або юридичних осіб
Переведення на вакантні місця державного
не пізніше 09 серпня
замовлення
ОСОБИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ТІЛЬКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО
Початок прийому заяв та документів
10 липня
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00 годині 22 липня
Оприлюднення
списків
вступників,
не раніше 12:00 26 липня
рекомендованих до зарахування за кошти
держбюджету
Оприлюднення
списків
вступників,
не раніше 12:00 01 серпня
рекомендованих до зарахування за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування - подача
оригіналів
документів
для
вступників,
до 18:00 31 липня
рекомендованих до зарахування за кошти
держбюджету
Зарахування
вступників
за
державним
до 12:00 01 серпня
замовленням
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за
до 09 серпня.
кошти фізичних та/або юридичних осіб
Зарахування вступників за кошти фізичних
до 23 серпня
та/або юридичних осіб

5.3. Прийом заяв і документів, проведення вступних фахових випробувань,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Строки

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Проведення фахових вступних випробувань
Оприлюднення
списків
вступників,
рекомендованих до зарахування
Виконання вимог до зарахування - подача
оригіналів
документів
для
вступників,
рекомендованих до зарахування
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10 липня
о 18:00 годині 22 липня
23 липня 26 липня
не раніше 12:00 26 липня

до 18:00 31 липня

Зарахування
вступників
за
кошти
держбюджету
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
Зарахування вступників за кошти фізичних
та/або юридичних осіб

до 12:00 01 серпня
до 09 серпня.
до 23 серпня

5.4. Прийом заяв і документів, проведення вступних фахових випробувань,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти на
здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
5.4.1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного
забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125
«Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології» строки вступної кампанії
наступні:
Етапи вступної компанії
Реєстрація для складання єдиного вступного
іспиту з іноземної мови
Складання
додаткових
фахових
вступних
випробувань
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Проведення фахових випробувань та іспиту з
іноземної мови
Оприлюднення
списків
вступників,
рекомендованих до зарахування
за кошти
держбюджету
Виконання вимог до зарахування - подача
оригіналів
документів
для
вступників,
рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників за кошти держбюджету
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
Зарахування вступників за кошти фізичних
та/або юридичних осіб

Строки
9:00 13 травня – 18:00 03 червня
13 травня – 31 травня
17 червня
23 липня
02 липня
05 липня – 26 липня
не пізніше 05 серпня

до 18:00 10 серпня
до 12:00 11 серпня
не пізніше 15 серпня
до 31 серпня

5.4.2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
спеціальностями, крім зазначених в п.5.4.1, строки вступної кампанії наступні:
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів

Строки
10 липня
23 липня
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за

Проведення фахових вступних випробувань та
іспиту з іноземної мови
Оприлюднення
списків
вступників,
рекомендованих до зарахування
за кошти
держбюджету
Виконання вимог до зарахування - подача
оригіналів
документів
для
вступників,
рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників за кошти держбюджету
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
Зарахування вступників за кошти фізичних
та/або юридичних осіб

05 липня – 26 липня
не пізніше 05 серпня

до 18:00 10 серпня
до 12:00 11 серпня
не пізніше 15 серпня
до 31 серпня

6. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ
У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО КНУБА
6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами навчання подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті
випадків;
тільки у паперовій формі:
- для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з
конкурсних предметів у КНУБА та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно
до Правил прийому;
- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти
відповідно до цих Правил;
- для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
- за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну
середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
- у разі подання іноземного документа про освіту;
- у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно
проживають в Україні;
- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо
вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
- для реалізацій права на нарахування додаткових балів, передбачених п.7.7 розділу
VII цих Правил;
- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії
КНУБА.
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Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в
електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на
вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у
КНУБА та/або квотою-1, квотою для іноземців, які мають бути подані в строки
прийому заяв.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в
фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з
чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в
конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за
денною та заочною (вечірньою) формами навчання подають заяви тільки в
паперовій формі.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення в
закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на
конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб не обмежується
6.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми
в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією
КНУБА згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.
6.4. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до
Приймальної комісії КНУБА. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді
реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день
прийняття заяви.
6.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (спеціалізації) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
- «претендую на участь в конкурсі на місце державного замовлення і на участь у
конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку
неотримання рекомендацій за цією конкурсною пропозицією за кошти
державного замовлення»;
- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної
кампанії на місця державного замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних
осіб.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
11

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
вступники подають окремі заяви.
6.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали:
документа, що посвідчує особу;
- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників
на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного
вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою,
на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі
повної загальної середньої освіти, на участь в конкурсі за іспитами при вступі на
здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 051 «Економіка», 071
«Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122
«Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126
«Інформаційні системи та технології».
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або
переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на
територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та
наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього;
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- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього
незалежного з української мови та літератури (для вступників для здобуття
ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), або
екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами
випадках);
- копію ідентифікаційного номеру платника податків;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за
наявності оригіналу документу, що посвідчує особу та сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання або довідки Українського центру оцінювання якості освіти
про неможливість створення спеціальних умов для проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами вступу, на відповідні конкурсні пропозиції у строки, визначені в розділі 5
Правил для прийому документів.
Перелік документів, необхідний для вступу до аспірантуру та докторантуру,
наведено в додатку 1.
6.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних
умов для зарахування за співбесідою, участі у конкурсі за результатами вступних
іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються
вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими
Правилами терміни.
Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання
спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої
освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення подаються
вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 09 серпня. Не подані
своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на
переведення на вакантні місця державного замовлення, унеможливлюють їх
реалізацію.
6.10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією КНУБА. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка
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(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без
пред’явлення оригіналів не приймаються.
6.11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання
спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої
освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб для здобуття освітнього рівня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту,
поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм
рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної
бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія
здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої
копії (фотокопії).
6.12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в
КНУБА протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або
отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після
завершення прийому документів.
Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на
офіційному веб-сайті КНУБА на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
6.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією
і сертифікатом про акредитацію відповідного напрямку підготовки, спеціальності , а
також факт наявності/відсутності підстав для участі в конкурсі за результатами
вступних іспитів, зарахування за співбесідою, за квотою-1 фіксуються в заяві
вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви в
паперовому вигляді.
Вступник має право до дня закінчення подання електронних заяв скасувати у
власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та
допущену до конкурсу в КНУБА, без права подання нової заяви з такою ж
пріоритетністю.
6.14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована КНУБА на
підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на
навчання для заяв у паперовій формі та не пізніше як за день до закінчення подання
електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під
час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про
допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається
неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування
електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в
день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю.
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6.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі
питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
7. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
- для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених
цими Правилами випадках (таблиця Д.4.6. додатку 4). У 2019 році приймаються
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім
оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний
предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із
сертифіката 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька,
французька або іспанська) на власний розсуд;
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра за спеціальностями 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного
забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125
«Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології» - у формі єдиного
вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови
успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю.
- для вступу навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра за іншими спеціальностями - у
формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за
умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які
здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою
спеціальністю (таблиця Д.4.4 додатку 4).
У 2019 році оцінки з англійської, німецької, французької або іспанської
мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року.
- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови та літератури та фахового випробування (таблиця
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Д.4.3 додатку 4). У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови та літератури 2017, 2018 та 2019 років.
7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до Правил прийому, зазначених в п.7.7.
7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються
бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання, результати вступних
іспитів, творчих конкурсів з трьох конкурсних предметів (таблиця Д.4.6 додатку 4).
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право
подати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська,
німецька, французька або іспанська) на свій розсуд.
7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття
ступеня магістра зараховуються:
1)
для вступу на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки»,
123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та
технології»:
- результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька,
французька або іспанська);
- результати фахового вступного випробування.
2) для вступу на інші спеціальності ;
- результати вступного іспиту з іноземної мови (у форматі здав/не здав);
- результати фахового вступного випробування.
Результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови можуть зараховуватися
як результати вступного іспиту з іноземної мови для спеціальностей, для яких не
передбачено складання єдиного вступного іспиту.
Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста), які вступають в магістратуру на спеціальності, для яких передбачено
складання ЄВІ з іноземної мови, виключно за кошти фізичних та/або юридичних
осіб, можуть складати вступний іспит з іноземної мови в КНУБА.
7.5. Особа може вступати до КНУБА для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови
успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням
середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
7.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитівіз спеціальності та
іноземної мови (додаток 1 ).
Вступник, який підтвердив свій рівень знань англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або
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Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), німецької мови - дійсним
сертифікатом TestDaf (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом
тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти або аналогічного рівня) звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
7.7. Конкурсний бал розраховується:
7.7.1. Для вступу на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти за формулою:

КБбак=К1*П1+К2*П2+ К3*П3+К4*А+К5*ОУ
Значення вагових коефіцієнтів, а також мінімальні значення кількості балів
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)
з
конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, наведені в
таблиці Д.4.6 додатка 4.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9»,
«5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа
про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається
таким, що дорівнює 2 (таблиця Д 3.2 додатку 3).
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і
призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки
по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України 2019 року останній доданок (К5×ОУ) встановлюється
рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він
встановлюється таким, що дорівнює 200.
При вступі до КНУБА остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК)
та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетом 1 та 2 на спеціальності
(предметні спеціальності, спеціалізації), які зазначені в таблиці Д.2.1 додатка 2 цих
Правил, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня
завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 для
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спеціальностей (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка) та 1,00 в інших випадках.
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі
необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку
передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016
року №207.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13
Правил прийому, поданої в паперовій формі, затверджує його свої рішенням і
вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній
формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її
сканованої копії (фотокопії).
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають в селі без
реєстрації не застосовується.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він
встановлюється таким, що дорівнює 200.
7.7.2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного
забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125
«Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології» за формулою:

КБмаг=П1+П2+П3
де:
П1- оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до
200 балів);
П2- оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)
П3- оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20
балів ).
7.7.3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
іншими
спеціальностями за формулою:

КБмаг=П1+П2+П3
де:
П1 – оцінка фахового вступного випробування або сума балів з оцінок, в разі
проведення декількох фахових випробувань (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 балів ).
П3– оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за двобальною шкалою: «склав»
- 1 бал, «не склав» - 0 балів).
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Вступний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та орієнтований
на те, що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому
за В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що
відповідає мінімальному можливому значенню.
7.7.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за формулою:

КБбак=П1+П2,
де

П1, – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
української мови і літератури;
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
7.7.5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншими
спеціальностями на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за формулою:

КБбак=П1
де

П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200
балів).
7.8. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі
повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих
балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально
встановленого бала 140 (таблиця Д.4.5 додатку 4) на одній з них, не допускаються
до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
7.9. Програми співбесід та порядок оцінювання результатів співбесід
затверджуються ректором університету не пізніше ніж за три місяці до початку
прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають
здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Ректор
затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який включає
структуру підсумкового балу.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються ректором не
пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
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Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих
конкурсів оприлюднюються на веб-сайті університету.
7.10.
Програми творчих конкурсів для вступу за спеціальностями
022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
та 191 «Архітектура та містобудування» передбачає виявлення здібностей абітурієнта
до засвоєння програми ступеня бакалавра відповідних спеціальностей. Для
спеціальності «Архітектура та містобудування» творчий конкурс складається з таких
розділів: рисунок, композиція, графіка-креслення. Для спеціальностей «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та «Дизайн» творчий конкурс
складається з таких розділів: рисунок, живопис, композиція.
Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо
уміння зображувати на аркуші паперу образотворчими засобами реальні об’єкти
(рисунок), відтворювати за уявою об’єкти (композиція), відтворювати колористу
гаму постановки (живопис) та креслити об’єкти за установленими правилами
(графіка-креслення).
Творчий конкурс за розділом «Рисунок» передбачає виконання за п’ять
астрономічних годин постанови з натури на білому папері формату A3.
Творчий конкурс за розділом «Живопис» передбачає виконання за п’ять
астрономічних годин постанови з натури кольоровими акварельними фарбами на
білому папері формату A3.
Творчий конкурс за розділом «Композиція» виконується кольоровими олівцями
на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.
Творчий конкурс за розділом «Графіка-креслення» виконується графітними
олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.
7.11.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в
них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання.
7.12.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання
вступних випробувань не допускається.
7.13.
Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних
показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.
7.14.
Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути
зараховані для участі в конкурсному відборі в разі подачі заяв та прийняття участі у
конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію КНУБА.
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8. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ
ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
8.1. Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі при вступі на
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є :
- зарахування за співбесідою;
- участь в конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі при вступі для
здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є
участь у конкурсному відборі за іспитами.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням та
за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної
середньої освіти є
- зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного
замовлення;
- переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку,
передбаченими цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими
джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію;
- переведення на місця за рахунок цільових пільгових кредитів у порядку,
передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів
фізичних та/або юридичних осіб.
8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного
висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування :
- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надане право на прийом без
екзаменів до університету за результатами співбесіди;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати університет (за
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або закриту
конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного замовлення (крім
випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний
з них не менше 100/120 балів (для спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»), допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи
вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076
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«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них,
які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової
служби громадянами України;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019
року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2019 років з інших
предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до
конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного
замовлення).
8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний
з них не менше 100 (120 для спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»)
балів, допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на
навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 071
«Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста):
- особи, яким за рішеннями регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості вищої освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих
(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії КНУБА копії
медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о
«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року
№ 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та
вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№ 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при
регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру
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оцінювання якості освіти, та відповідного протоколу засідання регламентної комісії
при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
Такі особи беруть участь в конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з
англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2019 років з інших
предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до
конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного
замовлення).
8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне
оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів
за кожний з них не менше 100 (120 для спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування») балів, допускаються до участі в конкурсному відборі:
- особи, які у 2019 році не брали участь в основних чи додаткових сесіях
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів)
через наявність захворювання та паталогічних станів, що можуть бути перешкодою
для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27
грудня 2016 року за № 1707/29837 ( за умови подання до приймальної комісії КНУБА
одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №
1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837, щ, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року
за № 1707/29837, або копії такого документа.
Такі особи беруть участь в конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній
чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або
зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з англійської, французької,
німецької, іспанської мов та 2017-2019 років з інших предметів (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на
відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у
конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку,
коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти
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фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного замовлення).
8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не склали зовнішнє незалежне
оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів
за кожний з них не менше 100 (120 для спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування») балів, допускаються до участі в конкурсному відборі:
- особи, звільнені з військової служби ( у тому числі демобілізовані) починаючи
з 01 грудня 2018 року включно;
- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за
кордоном.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних
іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не склав зовнішнє незалежне
оцінювання). Особи, зазначені в абзаці 3 цього пункту, беруть участь у конкурсному
відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання.
8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному
відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових
пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно
до п.8.2-8.5., і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право
брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
8.8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в
порядку, передбаченому цими правилами, якщо вони зараховані на навчання за
іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну
пропозицію:
1) діти із сімей:
- осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України,
поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України;
- осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали
волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення
антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
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операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної
гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів;
- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної
цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені
до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної
операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними
органами,
перебуваючи
безпосередньо
в
районах
антитерористичної операції у період її проведення;
- військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових
прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного
забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб
рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС,
Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінальновиконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення
антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення
антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;
- осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції ( операції об’єднаних сил);
3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
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одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також
внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під
час цих дій та конфліктів.
4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним
обов’язків військової служби.
8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в
порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за
іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну
пропозицію:
- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким
не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
- особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи,
які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
- діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є
шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули
внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II
групи;
- особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі
на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових
пільгових кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до п.8.28.5., і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у
відповідних заявах зазначено : «претендую на участь у конкурсі виключно на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб»);
- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
- діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).
8.10. При вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного
забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125
«Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології»
беруть участь у
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конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у КНУБА (замість єдиного
вступного іспиту з іноземної мови):
- особи, які не можуть взяти участь у єдиному вступному іспиті через
наявність у них захворювань та паталогічних станів, що можуть бути перешкодою
для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27
грудня 2016 року за № 1707/29837;
- особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення
інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що
створюються для осіб з особливими освітніми потребами з пунктах проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №
1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837 за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701,
0702;
- вступники, звільнені з військової служби ( у тому числі демобілізовані) після
31 березня 2019 року (з 01 квітня).
9. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ
9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки
на основі повної загальної середньої освіти);
- вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі
повної загальної середньої освіти);
- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
9.1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди,
впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий
список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не
дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то
приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу
поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
9.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
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- ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
здобуття освіти;
- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
- пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних
пропозицій, що використовують пріоритетність);
- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1
(тільки на основі повної загальної середньої освіти). ознака підстав для зарахування
за результатами вступного іспиту з іноземної мови в КНУБА при вступі на здобуття
ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121
«Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123
«Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та
технології»;
- середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень)
9.3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті університету.
9.4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною
комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих
вступником відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо
формування списків та затверджуються рішенням приймальної комісії і
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної
комісії та офіційному веб-сайті університету відповідно до строків, визначених у
розділі 5 цих Правил.
9.5. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів, пріоритетностей та
впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних,
максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник
може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа
зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто
може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним
замовленням, відповідно до його конкурсного балу.
9.6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії
вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу 10 цих Правил з
урахуванням черговості в рейтинговому списку вступників.
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При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від
конкурсного бала рекомендації до зарахування надаються вступникам, зазначеним в
п. 87 розділу 8 цих Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору.
9.7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії
КНУБА. Рішення приймальної комісії також розміщується на веб-сайті КНУБА і
відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися повідомлення
засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
10. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ
10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до
строку, визначеного в розділі 5 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для
зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів,
передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії університету.
Подані оригінали документів зберігаються в КНУБА протягом усього періоду
навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані
підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
10.1. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в
установлені строки, визначені у розділі 5 цих Правил, не виконали вимог для
зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених в розділі 13
цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на
навчання за державним замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в
установлені строки, визначені у розділі 5 цих Правил, виконали вимог для
зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.
10.2. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування та виконали вимоги до
зарахування, зобов’язані підписати заяву, в якій вони особисто визначають
пріоритетність усіх спеціалізацій (освітніх програм) в межах спеціальності
(конкурсної пропозиції), на яку вони рекомендовані до зарахування на навчання за
держзамовленням.
Розподіл за спеціалізаціями зарахованих на навчання за держзамовленням в
межах спеціальності (конкурсної пропозиції) здійснюється приймальною комісією
КНУБА на підставі конкурсного балу та вищезазначених заяв до 01 вересня 2019
року. Приймальна комісія залишає за собою право розподілу вступників, які не
подали, або неповністю заповнили вищезазначену заяву, за спеціалізаціями у
29

відповідності до конкурсної ситуації. Обсяги розподілу місць на спеціалізації в
межах спеціальності (конкурсної пропозиції) оголошуються приймальною комісією
на інформаційних стендах та на веб-сайті університету до початку прийому
оригіналів документів.
10.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому (розділ 11).
11. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у
пункті 10.1 цих Правил.
11.1. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за
державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих
для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти
державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними
вступником під час подання заяв.
11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до
нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,
передбачених цими Правилами (п. 10.1) до Приймальної комісії.
Договір про надання освітніх послуг між КНУБА та фізичною (юридичною)
особою ухвалюється після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не
буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей
наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється
гідно з договором, укладеним сторонами.
11.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, які мають право на переведення на вакантні місця державного
замовлення (в разі наявності таких місць), передбачене в п.12.3 Правил, виконують
вимоги для зарахування: подають особисто оригінали атестата та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та копії документів, які
підтверджують їх право переведення на вакантні місця державного замовлення, до
Приймальної комісії не пізніше 09 серпня. Не подані своєчасно документи, що
засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням,
унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.
11.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями,
освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за державним
замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
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додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за
державним замовленням протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями,
освітніми програмами) та формами навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої
освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання
оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому
вони зберігаються.
12. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ,
ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
12.1. КНУБА самостійно надає рекомендації для адресного розміщення
державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в
межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування за відповідною
конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 9.5, і надалі були
анульовані згідно з пунктом 10.2 Правил (особи, рекомендовані до зарахування, не
подали оригінали документів у визначені терміни).
12.1. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення
користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця
державного замовлення.
12.2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
- особи, які зазначені в п.8.7 розділу 8 Правил прийому, незалежно від
конкурсного бала;
- особи, які зазначені в п.8.8 розділу 8 Правил прийому, в разі, якщо отриманий
ними конкурсний бал менший від прохідного (мінімального бала, який дозволив
отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією
конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом
9.5.розділу 9 цих правил) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для
спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива
підтримка (див. додаток. 2).
- особи, які зазначені в п.8.9. розділу 8 цих Правил у разі, якщо отриманий ними
конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для
спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (див. додаток 2).
- особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку,
передбаченому пунктом 9.5 розділу 9. Правил (тільки для спеціальностей, зазначених у
додатку 2) у разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний бал,
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встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного
розміщення бюджетних місць.
Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного замовлення за
певним ступенем освіти, та отримали рекомендацію до зарахування на місця
державного замовлення у порядку, передбаченому п.9.5. розділу 9 Правил, однак не
приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до
Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 26 серпня 2013 року №658, на вивільнені у такому випадку вакантні місця
державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не
отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення.
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пп. 12.3,
проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх
письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в
рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
12.3. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні
місця державного замовлення осіб, зазначених в пп. 12.3, КНУБА використовує для
цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а
при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пп. 12.3 за
відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до
відома відповідного державного замовника (МОН України).
Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими,
що не розмішені в КНУБА, про що повідомляє МОН України із зазначенням їх
кількості в розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі
відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, зазначених в п.12.3, університет надсилає МОН запит на виділення
додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо
використання цих місць приймає конкурсна комісія МОН.
13. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС
13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського
національного університету будівництва і архітектури на підставі рішення
приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них
формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді
приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляді списку зарахованих у строки,
встановлені в розділі 5 цих Правил.
13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника,
передбачених цими Правилами.
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Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування ( наказ про
зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до університету за
власним бажанням, відраховані з університету за власним бажанням. Таким особам
повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання
заяви про відрахування.
13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних днів від дня їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині,
що стосується цієї особи.
13.4 На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу,
місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали
участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному
відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подали заяву на цю
конкурсну пропозицію та були допущені до участі в конкурсі. У разі відсутності
таких претендентів на звільнені місця університет може зараховувати осіб з
конкурсних пропозицій за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення
заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. Накази про
зарахування формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.
Зарахування вступників за кошти фізичних та /або юридичних осіб у межах
ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники
при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після
закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму
навчання на іншу в межах університету (за умови збігу вступних випробувань та за
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).
14. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА
14.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до КНУБА
здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних
громадян в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада
2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування)
іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і
науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати
вищу освіту як за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
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Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про
міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до КНУБА на навчання за рахунок коштів державного
бюджету здійснюється на підставі направлень Міністерства освіти і науки України і
на умовах, визначених Міністерством освіти і науки України.
14.3. Іноземці вступають до університету за акредитованими освітніми
програмами (спеціальностями).
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб здійснюється університетом:
- двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше
01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
- упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти
здійснюється за результатами вступних випробувань (співбесіди) з визначених
предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження
навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його
походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження
навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що
видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до
університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
14.5. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між КНУБА та іноземним
вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з
урахуванням відповідних договірних зобов’язань університету.
14.6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до
університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й
громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами
України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного
українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах
установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених
Правилами прийому.
14.7. Іноземці подають такі документи:
1. Заяву-анкету;
2. Оригінал та копію документа про попередню освіту;
3. Оригінал та копію документа (додатка до диплому про освіту), в якому
міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
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4. Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом
першого навчального семестру);
5. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом
(у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу,
додається академічна довідка);
6. Копію документа про народження;
7. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два
місяці до від’їзду на навчання в Україну;
8. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
9. Дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної
медичної допомоги;
10. Флюорографію;
11. 14 фотокарток розміром 3,5х4,5 см;
12. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної
наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання
кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.
Документи, зазначені у підпунктах 2 – 6 цього пункту, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно
застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною
закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
14.8. Зарахування іноземних громадян на 1-й курс здійснюється:
– для випускників підготовчого факультету університету за результатами
випускних іспитів (на всі спеціальності);
– для випускників підготовчих факультетів інших вищих навчальних закладів
України за результатами випускних випробувань, а при вступі на спеціальності 022
«Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 191
«Архітектура та містобудування» - за результатами випускних випробувань та
творчого конкурсу ;
– для осіб, які не пройшли навчання на підготовчих факультетах, за
результатами співбесіди з математики та української (російської) мови, а при вступі
на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація» та 191 «Архітектура та містобудування» – за результатами
співбесіди з математики та української (російської) мови та творчого конкурсу ;
14.9. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних
школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких
підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах
установлених квот за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за
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рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських
національних культурних товариств.
15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ПРИЙОМУ ДО КНУБА
15.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу
масової інформації).
15.2. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за
державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю,
освітньою програмою) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для
вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету не пізніше
робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних
відомостей.
15.3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило,
не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за
три години до початку засідання.
15.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за
квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та
конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього
незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

М.В.Суханевич
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Додаток 1
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ
Правила прийому до докторантури і аспірантури Київського національного
університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України
розроблені відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р.
№ 1556-VII, "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.
1. АСПІРАНТУРА
1.1. Загальні вимоги
1.1.1. На навчання до аспірантури Київського національного університету
будівництва і архітектури (КНУБА) приймаються громадяни України, а також
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (магістра або
спеціаліста).
1.1.2. Підготовка в аспірантурі КНУБА здійснюється:
1) за рахунок:
- коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти
грантів на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії);
2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:
- міжнародних договорів України, міжнародних програм обміну чи
мобільності;
- загальнодержавних програм, міжнародних договорів, укладених між
університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших
країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
- договорів, укладених між університетом з юридичними та фізичними
особами.
1.1.3. До вступу в аспірантуру допускаються особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, мають високий середній бал в
додатку до диплому та навички наукової роботи.
1.1.4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до
аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів,
витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
1.1.5. Проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури за
державним замовленням розробляються відділом докторантури і аспірантури
КНУБА, затверджуються МОН України у відповідності до діючого законодавства.
1.1.6. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням, визначається ректором КНУБА з урахуванням можливостей
забезпечення кваліфікованого наукового керівництва.

1.1.7. Не пізніше ніж за три місяці до початку прийому у засобах масової
інформації розміщується оголошення про конкурсний прийом до аспірантури із
зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку
необхідних документів.
1.2. Терміни вступної кампанії і порядок прийому заяв і документів
1.2.1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури проводяться в такі терміни:
15 серпня 2019 р. - 30 серпня 2019 р. - Прийом заяв і документів;
2 вересня 2019 р. - 14 вересня 2019 р. - Проведення вступних іспитів;
19 вересня 2019 р. - 21 вересня 2019 р. - Зарахування вступників за кошти
державного бюджету;
23 вересня 2019 р. - 25 вересня 2019 р. - Зарахування вступників за кошти
фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів;
1.2.2. Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву на ім’я ректора;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають
опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з
обраної ними наукової спеціальності з обов’язковою рецензією на них провідних
фахівців в цій галузі, в яких має бути зазначена оцінка роботи за п’яти бальною
шкалою;
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-у;
5) завірену копію диплома (при наявності оригіналу) про закінчення вищого
навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (особи, які
здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома) та копію
додатку до диплома;
6) копію перших двох сторінок паспорту та сторінку з пропискою;
7) копію індивідуального ідентифікаційного номеру;
8) рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
9) міжнародний сертифікат з іноземної мови (на вибір: англійська, німецька або
французська), який засвідчує рівні В2 (за наявності);
10) фотокартку 3х4 см.
1.2.3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу не
більше, ніж на дві спеціальності.
У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в
аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати
освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за рахунок державного
бюджету він може лише за однією спеціальністю, а за іншою - на умовах контракту.
1.2.4. Наукові доповіді - це науковий текст обсягом до 20 стор., підготовлений
вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього
дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та
зарубіжній науці, можливі шляхи розв'язання поставлених наукових задач.
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Вимоги до наукової доповіді (реферату) формують кафедри відповідно до
особливостей кожної наукової спеціальності.
1.2.5. Довідка з основного місця роботи про працевлаштування не більше ніж
на 0,5 ставки або Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з
останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму
навчання для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний
термін після зарахування.
1.3. Розгляд поданих документів і допуск до вступних випробувань
1.3.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія
під головуванням ректора КНУБА. Члени приймальної комісії призначаються
ректором з числа деканів, завідувачів кафедр та інших підрозділів.
1.3.2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату
або поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного
наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий
термін.
1.3.3. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання
вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх
або окремих документів, названих у пункті 1.2.2 цих Правил, або поданням їх після
закінчення встановленого терміну.
1.4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір
1.4.1. Вступники до аспірантури КНУБА складають вступні іспити:
- із спеціальності (в обсязі освітньо-наукової програми для магістра з
відповідної наукової спеціальності);
- з іноземної мови на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської,
французької) за програмою, яка відповідає рівню В2 загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти;
- додаткове випробування (призначається вступникам за рішенням
Приймальної комісії).
1.4.2. Послідовність складання вступних іспитів: обрана спеціальність,
іноземна мова, додаткове випробування.
1.4.3. Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови (на вибір:
англійська, німецька або французська) дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або
International English Language Testing System, або Сambridge English Language
Assessment (не нижче рівня В2), звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим
балом («відмінно» – 100 балів).
1.4.4. Відповідно до Правил прийому особам, які вступають до аспірантури з
іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра
39

(спеціаліста), можуть бути призначені, за рішенням Приймальної комісії, додаткові
вступні випробування.
1.4.5. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
відповідного вищого навчального закладу протягом календарного року.
1.4.6. Оцінювання вступних екзаменів зі: спеціальності; іноземної мови та
додаткового випробування здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться
відповідно в національну шкалу («відмінно» – 90-100 балів; «добре» – 75-89;
«задовільно» – 60-74; «незадовільно» – 1-59).
1.4.7. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні екзамени у
зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно»
(нижче 60 балів), до участі в наступних вступних екзаменах не допускаються.
1.4.8. Повторне складання вступних екзаменів не дозволяється.
1.4.9. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними
комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором
Університету, до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу
предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До
складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та
висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.
1.4.10. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
1.4.11. У разі одержання однакової суми балів переважне право при зарахуванні
до аспірантури мають вступники, які:
- рекомендовані до вступу вченою радою вищого навчального закладу;
- одержали більший бал при складанні вступного іспиту із спеціальності;
- успішно закінчили магістратуру;
- мають наукові публікації.
1.4.12. Зарахування відбувається згідно рейтингового списку вступників до
аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним
балом від більшого до меншого.
1.4.13. Після закінчення прийому до аспірантури у п'ятиденний термін
подається до МОН України звіт про виконання плану прийому до аспірантури за
рахунок державного замовлення.
1.4.14. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора КНУБА.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури
вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною
комісією відповідного рішення.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом
ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням
вченої ради, як виняток, кандидат наук.
1.4.15. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою
над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану та несе особисту
відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.
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Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не
повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового
керівника – кандидата наук – 3 осіб, включаючи аспірантів та докторантів, підготовка
яких здійснюється поза державним замовленням.
1.5. Перелік галузей знань, спеціальностей і спеціалізацій, за якими
здійснюється підготовка докторів філософії через аспірантуру
№

Галузь знань

1

02 Культура і
мистецтво
03 Гуманітарні
науки
05 Соціальні та
поведінкові
науки

2
3

Спеціальність

Спеціалізація

022 Дизайн

Технічна естетика

032
Історія
археологія
051 Економіка

та Історія України

052 Політологія

4

07 Управління та 073 Менеджмент
адміністрування

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

5

6

10 Природничі 101 Екологія
науки
103 Науки про Землю

12 Інформаційні 122
технології
науки

Комп’ютерні

124 Системний аналіз
126
Інформаційні
системи та технології
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Економічна теорія та історія
економічної думки
Економіка
та
управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності)
Теорія та історія політичної
науки
Етнополітологія
та
етнодержавознавство
Управління
проектами
і
програмами
Економіка
та
управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності)
Енергетичний менеджмент
Економіка
та
управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності)
Товарознавство
непродовольчих товарів
Екологічна безпека
Геодезія, фотограмметрія та
картографія
Екологічна безпека
Інформаційні технології
Системи
автоматизації
проектувальних робіт
Управління
проектами
і
програмами
Системний аналіз і теорія
оптимальних рішень
Інформаційні технології
Системи
автоматизації
проектувальних робіт

7

8

9

10

13
Механічна 131
інженерія
механіка

Прикладна Прикладна
геометрія
та
графічні технології
Будівельна механіка
133
Галузеве Машини
для
виробництва
машинобудування
будівельних матеріалів і констр
Машини
для
земляних,
дорожніх і лісотехнічних робіт
Піднімально-транспортні
машини
14
Електрична 141
Електроенергетика,
інженерія
Електроенергетика,
електротехніка
та
електротехніка
та електромеханіка
електромеханіка
19 Архітектура 191 Архітектура та Теорія архітектури, реставрація
та будівництво
містобудування
пам'яток архітектури
Архітектура будівель та споруд
Містобудування та ландшафтна
архітектура
192 Будівництво та Будівельні конструкції, будівлі
цивільна інженерія
та споруди
Основи і фундаменти
Вентиляція,
освітлення
та
теплогазопостачання
Водопостачання, каналізація
Будівельні матеріали та вироби
Технологія
та
організація
промислового та цивільного
будівництва
Гідравліка
та
інженерна
гідрологія
Будівельна механіка
Містобудування
та
територіальне планування
Енергоефективність
об'єктів
будівництва
193
Геодезія
та Геодезія, фотограмметрія та
землеустрій
картографія
Кадастр та моніторинг земель
26 Цивільна
263 Цивільна безпека Охорона праці
безпека

2. Докторантура
2.1. Загальні вимоги
2.2.1. На навчання до докторантури КНУБА приймаються громадяни України,
а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах і мають науковий ступінь кандидата наук.
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2.2.2. Підготовка в докторантурі КНУБА здійснюється:
1) за рахунок:
- коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти
грантів на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка
здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук);
2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм;
- договорів, укладених КНУБА з юридичними та фізичними особами.
2.2.3. До вступу в докторантуру допускаються особи які мають диплом
кандидата наук, не менше 10 публікацій в фахових виданнях та не менше 2
публікацій в іноземних виданнях, що включені до наукометричних баз, визначену
тему дисертаційної роботи та не менше 60% готовності докторської дисертації.
2.2.4. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і
не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ
до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів,
витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
2.2.5. Проекти річних і перспективних планів прийому до докторантури за
державним замовленням розробляються відділом докторантури і аспірантури
КНУБА, затверджуються МОН України у відповідності до діючого законодавства.
2.2.6. Кількість докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням, визначається ректором КНУБА з урахуванням можливостей
забезпечення кваліфікованого наукового консультування.
2.2.7. Не пізніше ніж за три місяці до початку прийому у засобах масової
інформації розміщується оголошення про конкурсний прийом до докторантури із
зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку
необхідних документів.
2.2. Терміни вступної кампанії і порядок прийому заяв і документів
2.2.1. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до
докторантури проводяться в такі терміни:
2 вересня 2019 р. - 13 вересня 2019 р. - Прийом заяв і документів;
16 вересня 2019 р. - 27 вересня 2019 р. - Розгляд справи кожного вступника з
прийняттям рішення про його зарахування;
1 жовтня 2019 р. - 25 жовтня 2019 р. - Зарахування до докторантури за кошти
державного бюджету;
28 жовтня 2019 р. - 8 листопада 2019 р. - Зарахування до докторантури за кошти
фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.
2.2.2. Вступники до докторантури подають такі документи:
1) заяву на ім’я ректора;
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2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
3) копію перших двох сторінок паспорту та сторінку з пропискою;
4) копію індивідуального ідентифікаційного номеру;
5) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-у;
6) фотокартку 3х4 см;
7) копію диплома про присудження освітньо-наукового ступеня доктора
філософії або наукового ступеня кандидата наук (подається при наявності оригіналу);
8) затверджений список опублікованих наукових праць і винаходів;
9) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором
наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником КНУБА, із
згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
10) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
(далі – докторська дисертація);
11) дві рецензії докторів наук на розгорнутий план докторської дисертації
(зовнішня і внутрішня) за відповідною науковою спеціальністю;
12) витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію вступу до
докторантури;
13) витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію
вступу до докторантури та затвердження теми дисертаційної роботи (2 прим.).
2.2.3. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими
вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради КНУБА щодо зарахування
такого вступника в докторантуру, одночасно приймається рішення про визнання його
диплома. У разі відмови вчена рада КНУБА надає вступнику обґрунтоване пояснення
причин відмови.
2.2.4. Довідка з основного місця роботи про працевлаштування не більше ніж
на 0,5 ставки або Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця
роботи у зв’язку зі вступом до докторантури на денну форму навчання для
нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після
зарахування.
2.3. Розгляд поданих документів і допуск до вступних випробувань
2.3.1. Вчена рада КНУБА в місячний строк розглядає висновки кафедри,
відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його
зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової
діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних
науково-педагогічних або наукових працівників КНУБА із ступенем доктора наук з
відповідної спеціальності.
2.3.2. Зарахування до докторантури проводиться наказом ректора КНУБА.
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2.3.3. Про зарахування до докторантури або про відмову в зарахуванні до
докторантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття
Вченою радою КНУБА відповідного рішення.
2.3.4. Після закінчення прийому до докторантури у п'ятиденний термін
подається до МОН України звіт про виконання плану прийому до докторантури за
рахунок державного замовлення.
2.3.5. Науковий консультант докторанта здійснює наукові консультації роботи
над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану та несе особисту
відповідальність за якісне написання дисертації.
2.3.6. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного
докторанта.
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Додаток 2
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
яким надається особлива підтримка
Таблиця Д 2.1- Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Код
Шифр
Галузь знань
Найменування спеціальності
спеціальності
галузі
01 Освіта
015
Професійна освіта (за спеціалізаціями:
015.10, 015.11)
10 Природничі науки
101
Екологія
13

14

Механічна
інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Теплоенергетика

144
15
16
18
19

Автоматизація та
приладобудування
Хімічна
та
біоінженерія
Виробництво
та
технології
Архітектура
та
будівництво

151
161
183

Автоматизація
та
комп’ютерноінтегровані технології
Хімічні технології та інженерія

192

Технології
захисту
навколишнього
середовища
Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне
будівництво,
інженерія та водні технології

водна

Додаток 3
Таблиця Д 3.1- Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну
середню освіту, обрахованого за 5-ти та 12-ти бальними шкалами, значенням 200
бальної шкали
1
100
4
120
3,667
8
160
1,1
100
4,1
121
3,70
8,1
161
1,2
100
4,2
122
3,733
8,2
162
1,3
100
4,3
123
3,767
8,3
163
1,4
100
4,4
124
3,80
8,4
164
1,5
100
4,5
125
3,833
8,5
165
1,6
100
4,6
126
3,867
8,6
166
1,7
100
4,7
127
3,90
8,7
167
1,8
100
4,8
128
3,933
8,8
168
1,9
100
4,9
129
3,967
8,9
169
2
100
5
130
4,0
9
170
2,1
101
5,1
131
4,033
9,1
171
2,2
102
5,2
132
4,067
9,2
172
2,3
103
5,3
133
4,10
9,3
173
2,4
104
5,4
134
4,133
9,4
174
2,5
105
5,5
135
4,167
9,5
175
2,6
106
5,6
136
4,20
9,6
176
2,7
107
5,7
137
4,233
9,7
177
2,8
108
5,8
138
4,267
9,8
178
2,9
109
5,9
139
4,30
9,9
179
3
110
3,0
6
140
4,333
10
180
3,1
111
3,033
6,1
141
4,367
10,1
181
3,2
112
3,067
6,2
142
4,40
10,2
182
3,3
113
3,10
6,3
143
4,433
10,3
183
3,4
114
3,133
6,4
144
4,467
10,4
184
3,5
115
3,167
6,5
145
4,50
10,5
185
3,6
116
3,20
6,6
146
4,533
10,6
186
3,7
117
3,233
6,7
147
4,567
10,7
187
3,8
118
3,267
6,8
148
4,60
10,8
188
3,9
119
3,30
6,9
149
4,633
10,9
189
3,333
7
150
4,667
11
190
3,367
7,1
151
4,70
11,1
191
3,40
7,2
152
4,733
11,2
192
3,433
7,3
153
4,767
11,3
193
3,467
7,4
154
4,80
11,4
194
3,50
7,5
155
4,833
11,5
195
3,533
7,6
156
4,867
11,6
196
3,567
7,7
157
4,90
11,7
197
3,60
7,8
158
4,933
11,8
198
3,633
7,9
159
4,967
11,9
199
5,0
12
200
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Таблиця Д 3.2 – Таблиця відповідності значень 5-ти бальної шкали
20, 100 та 200 бальним шкалам

Е
задовільно

D
задовільно

С
добре

В
добре

А
відмінно

3,0
3,08
3,16
3,24
3,25
3,30
3,355
3,41
3,465
3,52
3,575
3,63
3,685
3,74
3,75
3,82
3,89
3,95
4,03
4,10
4,17
4,24
4,25
4,32
4,39
4,46
4,53
4,60
4,67
4,74
4,75
4,775
4,80
4,825
4,85
4,875
4,90
4,925
4,95
4,975
5,0

12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
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60,0
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0

100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
115,0
117,5
120,0
122,5
125,0
127,5
130,0
132,5
135,0
137,5
140,0
142,5
145,0
147,5
150,0
152,5
155,0
157,5
160,0
162,5
165,0
167,5
170,0
172,5
175,0
177,5
180,0
182,5
185,0
187,5
190,0
192,5
195,0
197,5
200,0

Додаток 4
Таблиця Д 4.1 – Вартість навчання у 2019-2020 навчальному році
Спеціальність

022 «Дизайн»

023 «Образотворче
мистецтво, декор.
мист., реставрація»
191 «Архітектура та
містобудування»

051 «Економіка»
071 «Облік і
оподаткування»
073 «Менеджмент»

Освітня програма
(спеціалізація)

Бакалавр

Магістр

Денна Заочна Денна Вечірня

Архітектурний факультет
Інтер’єр і обладнання
19000
Середовищний і промисловий
дизайн
Художньо-декоративне
оздоблення інтер’єру
18000
Архітектура та містобудування
25000
Архітектура будівель та споруд
Дизайн архітектурного
середовища
Містобудування
Будівельний факультет
Економіка підприємства
15000
Облік і аудит
15000

-

-

-

-

24000

-

-

23000

-

-

-

27000
27000

24000
-

-

-

27000

-

-

9000

17000

-

13000

9000

17000

-

13000

-

13000

-

14000

-

14000

-

14000

-

14000

-

13000

-

-

-

-

Менеджмент організацій і
15000 9000 17000
адміністрування
192 «Будівництво та Промислове і цивільне
16000 10000 18000
цивільна інженерія» будівництво
Зведення та експлуатація будівель
18000
і споруд
Вартісний інжиніринг в
18000
будівництві
Організація і адміністрування
18000
будівництвом
Будівельно-технологічний факультет
076 «Підприємництво, Товарознавство і комерційна
14000 9000
16000
торгівля та біржова
діяльність
діяльність»
Товарознавство і комерційна
14000 9000
логістика
Товарознавство і організація
14000 9000
зовнішньої торгівлі
Товарознавство та експертиза в
14000 9000
митній справі
Оптова та роздрібна торгівля
16000
161 «Хімічні
Комп’ютерне моделювання в
15000 9000
технології та
технології композиційних
інженерія»
будівельних матеріалів
Нанотехнології оздоблювальних 15000 9000
та захисних матеріалів
Новітні технології та дизайн
15000 9000
сучасних стінових і
оздоблювальних матеріалів
192 «Будівництво та Технології будівельних
16000 10000 18000
цивільна інженерія» конструкцій, виробів і матеріалів
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
015 «Професійна
Професійна освіта.
15000
15000
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Заочн
а

-

13000
-

-

-

-

-

-

14000

-

-

освіта»

073 «Менеджмент»
121 «Інженерія
програмного
забезпечення»
122 «Комп’ютерні
науки»
123 «Комп’ютерна
інженерія»
125 «Кібербезпека»

Комп’ютерні технології
Професійна освіта.
15000
Машинобудування
Управління проектами
Розподілені програмні системи і
технології
Інформаційні управляючі
системи та технології
Управління проектами
Комп’ютерні системи та мережі

10000

15000

-

13000

-

19000
19000

-

15000
-

19000

-

19000

-

-

19000

-

19000
19000

-

15000
-

-

-

Безпека інформаційних і
19000
19000
комунікаційних систем
126 «Інформаційні
Інформаційні системи та
19000
19000
системи та технології» технології
131 «Прикладна
Інженерія логістичних систем
15000
15000
механіка»
Інженерна механіка
10000
133 «Галузеве
15000
15000
Галузеве машинобудування
машинобудування»
141
Електромеханічні системи
15000
15000
«Електроенергетика,
автоматизації та електропривод
електротехніка та
електромеханіка»
151 «Автоматизація
Автоматизація та комп’ютерно- 15000 10000 15000
та комп’ютерноінтегровані технології
інтегровані технології»
Факультет геоінформаційних систем та управління територіями
193 «Геодезія та
Геодезія
15000 9000
17500
землеустрій»
Землеустрій і кадастр
15000 9000
17500
Оцінка землі та нерухомого майна 15000 9000
17500
Девелопмент нерухомості
17500
Геоінформаційні системи і
15000 9000
17500
технології
Космічний моніторинг Землі
15000 9000
17500
242 «Туризм»
Туризм
14000
Факультет інженерних систем та екології
101 «Екологія»
Екологія, охорона навколишнього 14000 9000
18000
середовища
144 Теплоенергетика» Енергетичний менеджмент;
14000 9000
енергоефективні муніципальні та
промислові теплові технології
183 «Технології
Технології захисту
14000 9000
захисту навколиш.
навколишнього середовища
середовища»
192 «Будівництво та Гідротехнічне будівництво
16000 10000 18000
цивільна інженерія» Водопостачання та
16000 10000 18000
водовідведення
Теплогазопостачання і вентиляція 16000 10000 18000
194 «Гідротехнічне
Водогосподарське будівництво і 14000 9000
бу-дівництво, водна
управління водними ресурсами та
інженерія та водні
системами
технології

50

-

-

-

13000
-

-

13000

-

13000

-

13000

-

14500
14500
14500
14500
14500

-

14500
-

-

13500

-

-

-

-

-

14000

-

14000

-

14000
-

Факультет урбаністики та просторового планування
052 « Політологія» Політичний менеджмент
15000 9000
081 «Право»
Будівельне та містобудівне право
18000 12000
192 «Будівництво Автомобільні дороги та аеродроми 16000 10000 18000
та цивільна
інженерія»
Міське будівництво та господарство 16000 10000 18000

51

-

14000

-

14000

Таблиця Д 4.2 - Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) із зазначенням ліцензійних обсягів, нормативних
термінів навчання для вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавр денної та заочної форм навчання*
Спеціальність
Код

Назва

Освітня програма
(спеціалізація)

Бакалавр на базі ПЗСО
Бакалавр на базі диплома МС
Нормативний
Обсяг
Нормативний
Обсяг
Ліцензійний
Ліцензійний
термін
держзамовлення
термін
держзамовлення
обсяг
обсяг
навчання
у 2018 році
навчання
у 2018 році
денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна

Архітектурний факультет
022 Дизайн
Образотворче
023 мистецтво, декор.
мист., реставрація
Архітектура та
191
містобудування

Інтер’єр та обладнання

100

-

3р 10м

-

15

-

2р. 10м

-

10

-

Художньо-декоративне
оздоблення інтер’єру

30

-

3р 10м

-

2

-

2р 10 м

-

3

-

Архітектура та
містобудування

400

-

3р 10м

-

95

-

2р 10м

-

15

-

Факультети: будівельний, будівельно-технологічний, інженерних систем та екології або урбаністики та просторового
планування
192 Будівництво та
Автомобільні дороги та
цивільна інженерія аеродроми,
Гідротехнічне
будівництво:
Водопостачання та
водовідведення,
Міське будівництво та
господарство;
Промислове та цивільне
будівництво;
Теплогазопостачання і
вентиляція;
Технології будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів

810

1115

3р 10м 4р 10м

191

10

2р 10 м 3р 10 м

130

10

2р 10м 3р 10 м

5

-

Будівельний факультет
051 Економіка

Економіка
підприємства

100

-

3р 10м

-

-

071

Облік і
оподаткування

073 Менеджмент

Облік і аудит

50

-

Менеджмент
організацій і
адміністрування

110

80

3р 10м

-

3р 10м 4р 10м

2

-

2р 10м 3р 10 м

-

-

4

-

2р 10м 3р 10 м

5

2р 10м 3р 10 м

3

-

-

-

-

-

15

-

15

-

Будівельно-технологічний факультет
Підприємництво, Товарознавство і
076 торгівля та біржова комерційна діяльність в
діяльність
будівництві

50

30

3р 10м 4р 10м

3

1

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Професійна освіта.
Машинобудування
Професійна освіта.
Професійна освіта
Комп'ютерні технології
Інформаційні
Комп’ютерні
управляючі системи та
науки
технології
Комп’ютерна
Комп’ютерні системи
інженерія
та мережі
Безпека інформаційних
Кібербезпека
і комунікаційних
систем
Інформаційні
Інформаційні системи
системи та
та технології
технології
Прикладна
Інженерія логістичних
механіка
систем
Прикладна
Інженерна механіка
механіка
Галузеве
Галузеве
машинобудування машинобудування
Електроенергетика Електромеханічні
, електротехніка та системи автоматизації
електромеханіка та електропривод

015 Професійна освіта

100

50

3р 10м 4р 10м

1

-

2р 10м 3р 10 м

015

30

0

3р 10м

12

-

2р 10м

122
123
125

126
131
131
133
141

-

3р 10 м
3р 10 м

100

0

3р 10м

-

8

-

2р 10м

50

0

3р 10м

-

7

-

2р 10м

30

0

3р 10м

-

8

-

2р 10м

5

-

50

0

3р 10м

-

1

-

2р 10м 3р 10 м

-

-

50

0

3р 10м

-

4

-

2р 10м 3р 10 м

-

-

100

100

-

4р 10м

-

-

2р 10м 3р 10 м

-

5

100

0

3р 10м

-

5

-

2р 10м 3р 10 м

10

-

50

0

3р 10м

-

5

-

2р 10м 3р 10 м

4

-

3р 10 м
3р 10 м

53

Автоматизація та
комп’ютерно151
інтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

75

30

3р 10м 4р 10м

7

-

2р 10м 3р 10 м

10

-

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Геодезія та
землеустрій
242 Туризм
193

Геодезія та землеустрій

155

165

Туризм

50

-

3р 10м 4р 10м

22

1

2р 10м 3р 10 м

10

-

3р 10м

2

-

2р 10м 3р 10 м

-

-

-

Факультет інженерних систем та екології
101

Екологія

144

Теплоенергетика

183

Технології
захисту
навколишнього
середовища

Екологія та охорона
навколишнього
середовища
Енергетичний
менеджмент
Технології захисту
навколишнього
середовища

60

30

3р 10м 4р 10м

7

-

2р 10м 3р 10 м

-

-

50

50

3р 10м 4р 10м

5

-

2р 10м 3р 10 м

5

-

50

50

3р 10м 4р 10м

5

-

2р 10м 3р 10 м

-

-

2р 10м 3р 10 м

-

-

Факультет урбаністики та просторового планування
081

Право

Будівельне та
містобудівне право

30

20

3р 10м 4р 10м

*- станом на 01.09.2018 року

54

1

-

Таблиця Д 4.3 - Перелік освітніх ступенів, спеціальностей, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для вступників
на здобуття освітнього ступеня магістр денної та заочної (вечірньої) форм навчання*
Спеціальність
Ліцензійний обсяг
Код

Назва

Освітня програма (спеціалізація)
денна

заочна

Обсяг
держзамовлення у
2018 році

Нормативий
терміни
навчання
денна

заочна
(вечірня)

денна

заочна

-

-

-

-

7

-

85

-

33
22

-

Архітектурний факультет
022 Дизайн
Середовищний і промисловий дизайн
Образотворче мистецтво, декор. Художньо-декоративне оздоблення
023
інтер’єру
мистецтво, реставрація
191 Архітектура та містобудування

30

-

1р 4м

Архітектура будівель і споруд*

175

-

1р 9м

Містобудування
Дизайн архітектурного середовища

75
50

-

1р 9м
1р 9м

1 р.9 м
(веч)
-

Будівельний факультет
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
192’ Будівництво та цивільна
інженерія

Економіка підприємства
Облік і аудит
Менеджмент організацій і
адміністрування
Промислове і цивільне будівництво
Освітньо-професійний рівень
Зведення та експлуатація будівель і
споруд (освітньо-професійний рівень)
Вартісний інжиніринг в будівництві
Освітньо-професійний рівень
Організація і адміністрування
будівництвом
Освітньо-професійний рівень
Промислове і цивільне будівництво
Освітньо-науковий рівень

75
45

-

1р 4м
1р 4м

-

7
2

-

45

20

1р 4м

1р 4м

11

-

230

120

1р 4м

1р 4м

96

15

1р 4м

1р 4м

-

1р 4м

1р 4м

-

-

1р 4м

1р 4м

-

-

1р 9м

1р 9м

18

-

1р 4м

1р 4м

9

-

Будівельно-технологічний факультет
076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Товарознавство і комерційна діяльність
в будівництві

55

15

15

192 Будівництво та цивільна
інженерія

Оптова та роздрібна торгівля
Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів
Освітньо-професійний рівень
Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів
Освітньо-науковий рівень

-

-

1р 4м

1р 4м

-

-

40

15

1р 4м

1р 4м

22

4

1р 9м

1р 9м

2

-

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
015 Професійна освіта
015 Професійна освіта
073 Менеджмент
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
126
131
133
141
151

Інформаційні системи та
технології
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Професійна освіта. Машинобудування

50

-

1р 4м

-

5

-

50

-

1р 4м

-

8

-

30
50
20
50

40
35
-

1р 4м
1р 4м
1р 4м
1р 4м

1р 9м
1р 9м
1р 9м
-

3
20
7
20

-

40

-

1р 4м

-

4

-

Інформаційні системи та технології

50

-

1р 4м

-

15

-

Інженерія логістичних систем
Галузеве машинобудування
Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

60
30

20

1р 4м
1р 4м

1р 4м

10
15

2

60

-

1р 4м

-

8

-

30

20

1р 4м

-

22

5

1р 4м
1р 4м
1р 4м
1р 4м
1р 4м
1р 4м

1р 4м
1р 4м
1р 4м
-

14
12
17
7
-

-

1р 4м

1р 4м

10

-

Професійна освіта. Комп'ютерні
технології
Управління проектами
Комп’ютерні науки
Управління проектами
Комп`ютерні системи та мережі
Безпека інформаційних і
комунікаційних систем

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
193 Геодезія та землеустрій

Геодезія
Геоінформаційні системи і технології
Землеустрій і кадастр
Космічний моніторинг землі
Оцінка землі та нерухомого майна
Девелопмент нерухомості

15
15
15
20
20
-

15
15
15
-

Факультет інженерних систем та екології
101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього
середовища

56

10

10

192

Будівництво та цивільна
інженерія

Гідротехнічне будівництво
Освітньо-професійний
Водопостачання та водовідведення
Освітньо-професійний
Водопостачання та водовідведення
Освітньо-науковий
Теплогазопостачання і вентиляція
Освітньо-професійний
Теплогазопостачання і вентиляція
Освітньо-науковий

10

5

1р 4м

1р 4м

6

-

20

10

1р 4м

1р 4м

17

2

1р 9м

1р 9м

2

-

1р 4м

1р 4м

25

4

1р 9м

1р 9м

3

-

-

-

-

-

-

30

15

Факультет урбаністики та просторового планування

192

Будівництво та цивільна
інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми
освітньо-професійний
Автомобільні дороги і аеродроми
Освітньо-науковий
Міське будівництво та господарство
Освітньо-професійний
Міське будівництво та господарство
Освітньо-науковий

- * станом на 01.09.2018 року

57

20

-

1р 4м
1р 9м

50

30

-

1р 4м

1р 4м

21

4

1р 9м

1р 9м

5

-

Таблиця Д.4.4 - Перелік спеціальностей та вступних випробувань, творчих конкурсів для вступників на здобуття освітнього
ступеня бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста денної та заочної форм навчання
Спеціальності ОС бакалавра
Код
Назва

Освітня програма (спеціалізація)

Фахове випробування

Шкала
оцінювання

Архітектурний факультет
022
023
191

Дизайн

Інтер’єр та обладнання

Образотворче мистецтво, Художньо-декоративне оздоблення
декор. мист., реставрація інтер’єру
Архітектура та
Архітектура та містобудування
містобудування

1.Рисунок
2.Живопис
1.Рисунок
2.Живопис
1.Рисунок
2.Архітектурне проектування (Клаузура)

100-200
100-200
100-200

Будівельний факультет
051

Економіка

Економіка підприємства

Облік і оподаткування

Облік і аудит

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
адміністрування

192

Будівництво та цивільна
Промислове та цивільне будівництво
інженерія

071

1. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури
2. Фаховий іспит
1.Сертифікат ЗНО з української мови та літератури
2.Фаховий іспит
1.Сертифікат ЗНО з української мови та літератури
2. Фаховий іспит

100-200
100-200

1.Фаховий іспит

100-200

100-200
100-200

Будівельно-технологічний факультет
076
192

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Будівництво та цивільна
інженерія

Товарознавство і комерційна
діяльність будівництві

1.Сертифікат ЗНО з української мови та літератури
2.Фаховий іспит

100-200

Технологія будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів

Фаховий іспит

100-200

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
015.10 Професійна освіта

Професійна освіта. Комп'ютерні
технології

015.11 Професійна освіта

Професійна освіта. Машинобудування Фаховий іспит - технічна механіка

100-200

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит - інформатика

100-200

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Фаховий іспит - інформатика

100-200

Фаховий іспит- інформатика

58

100-200

125
126
131
133
141
151

Безпека інформаційних і
комунікаційних систем
Інформаційні системи та Інформаційні системи та технології
технології
Прикладна механіка
Інженерія логістичних систем
Галузеве
Галузеве машинобудування
машинобудування
Електроенергетика,
Електромеханічні системи
електротехніка та
автоматизації та електропривод
електромеханіка
Автоматизація та
Автоматизація та комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Кібербезпека

Фаховий іспит - інформатика

100-200

Фаховий іспит- інформатика

100-200

Фаховий іспит- технічна механіка

100-200

Фаховий іспит- технічна механіка

100-200

Фаховий іспит- електротехніка

100-200

Фаховий іспит- автоматизація технологічних
процесів

100-200

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
193
242

Геодезія та землеустрій
Туризм

Геодезія та землеустрій
Туризм

Фаховий іспит
Фаховий іспит

100-200
100-200

Факультет інженерних систем та екології
101
144

183
192

Екологія
Теплоенергетика

Екологія та охорона навк. середовища
Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові
теплові технології
Технології захисту нав- Технології захисту навколишнього
колишнього середовища середовища
Будівництво та цивільна Гідротехнічне будівництво:
інженерія
Водопостачання та водовідведення
Теплопостачання та вентиляція:

Фаховий іспит

100-200

Фаховий іспит

100-200

Фаховий іспит

100-200

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

100-200

Факультет урбаністики та просторового планування
081
192

Право
Будівельне та містобудівне право
Будівництво та цивільна Автомобільні дороги та аеродроми
інженерія
Міське будівництво та господарство

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

59

100-200
100-200

Таблиця Д 4.5.- Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступників на здобуття ступня магістра
денної, заочної та вечірньої форм навчання
Код

Спеціальність
Назва

Освітня програма (спеціалізація)

Фахове випробування

Шкала
оцінювання

Архітектурний факультет

022 Дизайн

023

59

Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація

191
Архітектура та
містобудування

1.Дизайн-проектування (клаузула на тему"Інтер‘єр
приміщення цивільної будівлі»)
Середовищний і промисловий
2.Дизайнт-проектування (клаузура на тему « Елемент
дизайн
промислового дизайну»)
3.Теорія дизайну
4.Іноземна мова
1.Живопис
2.Теорія образотворчого мистецтва
Художньо-декоративне оздоблення
3.Художньо-декоративне оздоблення інтер‘єру
інтер’єру
(клаузура)
4.Іноземна мова
1.Архітектурне проектування
2.Архітектурне проектування (спеціалізація)
Архітектура будівель і споруд
3.Теорія архітектури
4.Іноземна мова
1.Архітектурне проектування
2.Архітектурне проектування (спеціалізація)
Дизайн архітектурного середовища
3.Теорія архітектури
4.Іноземна мова
1.Архітектурне проектування
2.Архітектурне проектування (спеціалізація)
Містобудування
3.Теорія архітектури
4.Іноземна мова

100-200

0-1
100-200

0-1
100-200

0-1
100-200

0-1
100-200

0-1

Будівельний факультет
051 Економіка

Економіка підприємства

1.Професійні питання економіки, менеджменту і
управління будівництвом
2.Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови

60

100-200
100-200

071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
192 Будівництво та цивільна
інженерія

1.Фаховий іспит
2. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Професійні питання економіки, менеджменту і
Менеджмент організацій і
управління будівництвом
адміністрування
2. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Розрахунок будівельних конструкцій
Промислове та цивільне
2.Технологія та організація будівництва
будівництво
3.Іноземна мова
Зведення та експлуатація будівель 1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
і споруд
Вартісний інжиніринг в
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
будівництві
Організація і адміністрування
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
будівництвом
Облік і аудит

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
0-1
100-200
0-1
100-200
0-1
100-200
0-1

Будівельно-технологічний факультет
076 Підприємництво, торгівля Товарознавство і комерційна
та біржова діяльність
діяльність
Оптова та роздрібна торгівля
Будівництво та цивільна
192 інженерія

Технології будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів

1.Фаховий іспит
2. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Фаховий іспит
2. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова

100-200
0-1
100-200
0-1
100-200
0-1

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
1.Методика професійного навчання
2.Деталі машин та основи конструювання
3.Іноземна мова
1.Методика професійного навчання
Професійна освіта. Комп'ютерні
2.Комп‘ютерні технології в навчальному процесі
технології
3.Іноземна мова
1.Тестування з фаху
Управління проектами
2.Співбесіда
3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1. Тестування з фаху
Інженерія програмного
2.Системний аналіз
забезпечення
3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Інформаційні управляючі системи 1.Організація баз даних і знань
Професійна освіта.
Машинобудування
015

Професійна освіта

60

073 Менеджмент

121

Інженерія програмного
забезпечення

122 Комп’ютерні науки
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100-200
0-1
100-200
0-1
100-200
100-200

100-200

та технології
122 Комп’ютерні науки

Управління проектами

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

125 Кібербезпека

126

Безпека інформаційних і
комунікаційних систем

Інформаційні системи та Інформаційні системи та
технології
технології

131 Прикладна механіка

Галузеве
133 машинобудування

61

Електроенергетика,
141 електротехніка та
електромеханіка
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Інженерія логістичних систем

Галузеве машинобудування

Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

2.Системний аналіз
3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Тестування з фаху (.Співбесіда)
3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Організація баз даних і знань
2.Захист даних в інформаційних системах
3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Організація баз даних і знань
2.Захист даних в інформаційних системах
3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Організація баз даних і знань
2.Системний аналіз
3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови
1.Підйомно-транспортні машини
2.Машини для земляних і дорожніх робіт
3.Машини для виробництва будів. матеріалів і
конструкцій
4.Іноземна мова
1.Підйомно-транспортні машини
2.Машини для земляних і дорожніх робіт
3.Машини для виробництва будів. матеріалів і
конструкцій
4.Іноземна мова
1.Електротехніка та електромеханіка
2.Теорія автоматичного керування
3.Іноземна мова
1.Електротехніка та електромеханіка
2.Теорія автоматичного керування
3.Іноземна мова

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200

0-1
100-200

0-1
100-200
0-1
100-200
0-1

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Геодезія
193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи та
технології
Землевпорядкування і кадастр

1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
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100-200
0-1
100-200
0-1
100-200
0-1

Оцінка землі і нерухомого майна
Космічний моніторинг Землі
Девелопмент нерухомостіа

1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова

100-200
0-1
100-200
0-1
100-200
0-1

Факультет інженерних систем та екології
1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова

100-200
0-1

1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова

100-200
0-1

1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
Будівництво та цивільна
1.Фаховий іспит
192
Гідротехнічне будівництво
інженерія
2.Іноземна мова
1.Фаховий іспит
Теплогазопостачання і вентиляція
2.Іноземна мова

100-200
0-1
100-200
0-1
100-200
0-1

101 Екологія
144 Теплоенергетика

Екологія та охорона навколишнього середовища
Енергетичний менеджмент;
енергоефективні муніципальні та
промислові теплові технології
Водопостачання та водовідведення

Факультет урбаністики та просторового планування
Будівництво та цивільна
192 інженерія

Міське будівництво та
господарство

1.Фаховий іспит
2.Іноземна мова
1.Фаховий іспит
Автомобільні дороги та аеродроми
2.Іноземна мова

63

100-200
0-1
100-200
0-1

Таблиця Д 4.6. - Перелік конкурсних предметів і сертифікатів ЗНО (вступних іспитів), творчих конкурсів для здобувачів
освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти
Спеціальності
Код

Назва

Освітня програма
(спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчих
конкурсів

Вага
Вага
Вага бала
Мін.
предметів
атестату за особливі кількість
сертифіПЗСО
успіхи
балів
кату ЗНО
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Архітектурний факультет
1. Українська мова та література
0,2
100
2. Історія України або фізика
022 Дизайн
Інтер’єр та обладнання
0,2
0,10
0,00
100
3. Творчий конкурс: рисунок
0,5
140
живопис, композиція..
023 Образотворче мис1. Українська мова та література
0,2
100
тецтво, декоративне Художньо-декоративне 2. Історія України
0,2
0,10
0,00
100
мистецтво,
оздоблення інтер’єру
3. Творчий конкурс: рисунок
0,5
140
реставрація
живопис, композиція.
1. Українська мова та література
0,2
120
Архітектура та
Архітектура та
2. Математика
0,2
0,10
0,00
120
191
містобудування
містобудування
3. Творчий конкурс: рисунок,
0,5
140
композиція, графіка-креслення
Факультети: будівельний, будівельно-технологічний, інженерних систем та екології або урбаністики та просторового планування
1. Українська мова та література
0,3
100
Будівництво та
Будівництво та цивільна
0,05
0,05
192
2. Математика
0,3
100
цивільна інженерія інженерія
3. Фізика або іноземна мова
0,3
100
Будівельний факультет
1. Українська мова та література
0,3
100
0,10
0,00
051 Економіка
Економіка підприємства 2. Математика
0,3
100
3. Іноземна мова або географія
0,3
100
1. Українська мова та література
0,3
100
Облік і
0,10
0,00
071
Облік і аудит
2. Математика
0,3
100
оподаткування
3. Іноземна мова або географія
0,3
100
1. Українська мова та література
0,3
100
Менеджмент організацій і
0,10
0,00
073 Менеджмент
2. Математика
0,3
100
адміністрування
3. Іноземна мова або географія
0,3
100

64

Підприємництво,
076 торгівля та біржова
діяльність
161

Хімічні технології
та інженерія

015 Професійна освіта
015
Професійна освіта
122 Комп’ютерні науки

64
123

Комп’ютерна
інженерія

125 Кібербезпека
Інформаційні
126 системи та
технології
131

Прикладна
механіка

131

Прикладна
механіка

133

Галузеве
машинобудування

Будівельно-технологічний факультет
1. Українська мова та література
0,3
Товарознавство і
2. Математика
0,3
комерційна діяльність
3. Іноземна мова або географія
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Хімічні технології та
2. Математика
0,3
інженерія
3. Хімія або біологія
0,3
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
1. Українська мова та література
0,3
Професійна освіта.
2. Математика
0,3
Машинобудування
3. Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Професійна освіта.
2. Математика
0,3
Комп’ютерні технології
3. Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Інформаційні управляючі
2. Математика
0,35
системи та технології
3. Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Комп’ютерні системи та
2. Математика
0,35
мережі
3. . Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Безпека інформаційних і
2. Математика
0,35
комунікаційних систем
3. Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Інформаційні системи та
2. Математика
0,35
технології
3. Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Інженерія логістичних
2. Математика
0,3
систем
3. Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Інженерна механіка
2. Математика
0,3
3. . Фізика або іноземна мова
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Галузеве
2. Математика
0,3
машинобудування
3. Фізика або іноземна мова
0,3

65

0,1

0,00

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Електроенергети141 ка, електротехніка
та електромеханіка
Автоматизація та
комп’ютерно151
інтегровані
технології

193

Геодезія та
землеустрій

242
Туризм

65
101 Екологія
144 Теплоенергетика
Технології захисту
183 навколишнього
середовища
Гідротехнічне будівництво, водна
194
інженерія та водні
технології

Електромеханічні
1. Українська мова та література
системи автоматизації та 2. Математика
електропривод
3. Фізика або іноземна мова
Автоматизація та
1. Українська мова та література
комп’ютерно-інтегровані 2. Математика
технології
3. . Фізика або іноземна мова

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
1. Українська мова та література
0,3
Геодезія та землеустрій 2. Математика
0,3
3. Географія або історія України
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Туризм
2. Іноземна мова
0,3
3. Географія або математика
0,3
Факультет інженерних систем та екології
Екологія та охорона
1. Українська мова та література
0,3
навколишнього
2. Біологія
0,3
середовища
3. Хімія або географія
0,3
Енерг. менеджмент;
1. Українська мова та література
0,3
енергоефективні муніц. та 2. Математика
0,3
пром. теплові технології 3. Фізика або іноземна мова
0,3
Технології захисту
1. Українська мова та література
0,3
навколишнього
2. Математика
0,3
середовища
3. Фізика або біологія
0,3
1. Українська мова та література
0,3
Водогоспод. будівництво
2. Математика
0,3
і управління водними
3. Фізика або географія
0,3
ресурсами та системами

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,00

0,10

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,00

0,10

0,00

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Факультет урбаністики та просторового планування
052 Політологія
81 Право

1. Українська мова та література
Політичний менеджмент 2. Історія України
3.Математика або іноземна мова
1. Українська мова та література
Будівельне та
2. Історія України
містобудівне право
3.Математика або іноземна мова
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0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

100
100
100
100
100
100

