
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Приймальна комісія



Приймальна комісія

КНУБА приймає вступників на три рівня вищої освіти:

БАКАЛАВРАТ               29 спеціальностей  і
45 освітніх програм;

МАГІСТРАТУРА             24 спеціальності і
50 освітніх програм;

АСПІРАНТУРА 19  спеціальностей.                   



Приймальна комісія

КНУБА ГАРАНТУЄ:
• організацію навчального процесу на високому рівні;
• комфортні умови для фізичного та інтелектуального розвитку 

студентів;
• 100% забезпечення студентів місцем практики;
• 100% забезпечення студентів місцем в гуртожитку;
• 100% працевлаштування випускників всіх спеціальностей 

на провідних будівельних та торговельних підприємствах.



Приймальна комісія

Перелік  конкурсних предметів ЗНО для вступу у КНУБА

.                   
Спеціальність Предмети ЗНО

• 122 Комп’ютерні науки 
• 123 Комп’ютерна інженерія 
• 125 Кібербезпека 
• 126  Інформаційні технології
• 131 Прикладна механіка 
• 133 Галузеве машинобудування 
• 141 Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка 
• 144 Теплоенергетика 
• 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
• 192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова і література
2. Математика*
3. Фізика ,

Іноземна мова (на вибір)

для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб другий предмет ЗНО може
бути обраний з математики або історії України

для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб другий предмет ЗНО може
бути обраний з математики або історії України

*для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб другий предмет ЗНО
може бути обраний з математики або історії України

Мінімальний конкурсний бал для зарахування на бюджет 125



Приймальна комісія

Код спеціальності
Конкурсні предмети

Другий предмет Третій предмет (на вибір)
015 Професійна освіта математика* фізика або хімія або біологія або

іноземна мова
051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,
073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика * іноземна мова або географія

052 Політологія, 081 Право історія України математика або іноземна мова
101 Екологія біологія математика або хімія або географія
161 Хімічні технології та інженерія математика* фізика або хімія або біологія
183 Технології захисту навкол. середовища математика* фізика або біологія
193 Геодезія та землеустрій математика географія або історія України
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія математика* фізика або географія
242 Туризм іноземна мова географія або математика

*для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб другий предмет ЗНО
може бути обраний з математики або історії України

Перший конкурсний предмет ЗНО  - українська мова і література



Приймальна комісія

Перелік  спеціальностей, для вступу на які необхідно скласти 
творчі конкурси

Перший конкурсний предмет ЗНО – українська мова і література

Спеціальність Другий предмет  ЗНО

• 017 Фізична культура і спорт
• 022 Дизайн
• 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація
• 191 Архітектура та містобудування

• Біологія
• Історія України або фізика
• Історія України або хімія

• Математика



Приймальна комісія

ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ  017 “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”, 022 “ДИЗАЙН”,  023 “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО”,         

191 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБДУВАННЯ”    (БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО)

- з 22 червня                   – реєстрація на творчі конкурси в КНУБА;
- з 01 липня 12 липня   – проведення творчих конкурсів у 2 потоки для вступу 

на бюджет;
- з 13 липня до 22 липня- проведення творчих конкурсів для вступу на  

контракт.
Вступнику необхідно  обов’язково зареєструвати електронний кабінет і подати                 
заяву і документи в  електронному вигляді в КНУБА

.                   



Приймальна комісія

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ТВОРЧІ КОНКУРСИ ПРИ 
ВСТУПІ НА ОС БАКАЛАВР НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

• копія документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-
картка  і витяг з  Єдиного державного реєстру);

• копія документа про освіту  або довідка  зі школи про 
завершення її здобуття  в 2020 р);

• 1 кольорова фотокартка  розміром 3х4 см;
• медична довідка форма 086 ( для вступу на 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт).                     



Приймальна комісія

Вся інформація про вступ постійно розміщується і оновлюється 
на сайті університету та приймальної комісії



Приймальна комісія

СТРОКИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

- з 01 липня           – реєстрація електронних кабінетів;
- з 13 до 22 липня – подача заяв і документів в електронному вигляді (до 5);
- до 1200 27 липня – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до                      

зарахування;
- з 27 до 31 липня  – подача оригіналів документів;
- до 1200 01 серпня – зарахування вступників на бюджет;
- до 21 серпня         – зарахування вступників на контракт.

.                   



Приймальна комісія

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОС БАКАЛАВР
НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ( оригінал і 2 копії)

•
• документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка і витяг з Єдиного 

державного реєстру);
• документ про освіту та додаток до нього;
• сертифікат ЗНО та інформаційна картка (2017, 2018, 2019 або 2020 

рр.) ;
• ідентифікаційний номер платника податків;
• документ, що підтверджує право на спеціальні умови вступу;
• військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних;
• 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
•



Приймальна комісія

СТРОКИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА освітній ступінь БАКАЛАВР на 
базі повної загальної середньої освіти ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ, 
які вступають за співбесідою або вступними іспитами в КНУБА 

- з 01 липня                               – реєстрація електронних кабінетів;
- з 13 до 16 липня                    – подача заяв в паперовому вигляді (для вступу за співбесідою);
-- з 13 до 22 липня - подача заяв у електронному вигляді (для вступу за вступними іспитами, квота-1)
-- з 16 до 18 липня включно   – проведення співбесід;
- з 01 до 12 липня включно - проведення вступних іспитів;
- до 1200 20 липня                    – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до  зарахування за 

співбесідою;
- з 20 до 1000 22 липня   – подача оригіналів документів;
- до 1500 22 липня – зарахування вступників за співбесідою.

.                   



Приймальна комісія

Перелік пільгових категорій осіб, які вступають в  КНУБА 
За співбесідою:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати університет.
За вступними іспитами:
- учасники бойових дій, інваліди війни;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
- особи, які не здавали ЗНО внаслідок захворювань та патологічних станів;
- особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно;
- громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном.



Приймальна комісія

СТРОКИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
НА БАЗІ ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

- з 13 липня до 22 липня – подача заяв і документів особисто в
паперовому вигляді;

- з 23 липня до 26 липня – проведення фахових випробувань;
- до 1200    27 липня           – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до

зарахування;
- з 27 липня до 31 липня  – подача оригіналів документів;
- до 1200 01 серпня             – зарахування вступників на бюджет;
- до 21 серпня                      – зарахування вступників на контракт



Приймальна комісія

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОС БАКАЛАВР
НА БАЗІ  ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА  ( оригінал і 2 копії)

- документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка і витяг з Єдиного держ.реєстру);
- диплом молодшого спеціаліста  та додаток до нього;
- сертифікат ЗНО та інформаційна картка  ( 2017, 2018, 2019 або 2020 рр.)  з української 

мови і літератури та з математики  (для спеціальностей  051,071,073,075,076);
- ідентифікаційний номер платника податків;
- документ, що підтверджує право на спеціальні умови вступу;
- військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних;
- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.



Приймальна комісія

СТРОКИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР
НА БАЗІ ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (СПЕЦІАЛІСТА)

- з 06 травня до 03 червня – реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) в КНУБА;
- з 06 травня до 29 травня - складання додаткового фахового випробування (у разі необхідності); 
- 01 липня                           – складання ЄВІ з іноземної мови (крім спеціальності 015 Професійна освіта);
- з  01 липня                        – реєстрація електронних кабінетів;
- з 05 липня до 23 липня – подача заяв і документів в електронному вигляді;
- з 05  липня до 26 липня – проведення фахових випробувань у 2 сесії;
- до   05 серпня                  – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування;
- до 1800 10 серпня           – подача оригіналів документів;
- до 1200 11 серпня            – зарахування вступників на бюджет;
- до 31 серпня                     – зарахування вступників на контракт.



Приймальна комісія

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОС МАГІСТР
НА БАЗІ  ДИПЛОМУ  БАКАЛАВР,  МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ): 

подаються в електронному вигляді
- документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка і витяг з Єдиного держ. реєстру);
- диплом про раніше здобуту вищу освіту  та додаток до нього;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови

(крім спеціальності 015 Професійна освіті);
- ідентифікаційний номер платника податків;
-- документ, що підтверджує право на спеціальні умови вступу;
-- військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних;
- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ЄВІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
подаються в паперовому вигляді в КНУБА

- копія документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка і витяг з Єдиного держ.  реєстру);
- копія документа про освіту  або довідка  з деканату про завершення її здобуття  в 2020 р);
- 2  кольорові  фотокартки  розміром 3х4 см.



Приймальна комісія

Підсумки Вступної кампанії в КНУБА у 2019 році
Найпопулярніші спеціальності  серед вступників на ОС Бакалавр

Кількість                   Мінімальний  КБ        Кількість
поданих заяв     зарахованих на бюджет      бюджетних місць    

 192 Будівництво та цивільна інженерія                    698                       126,87                                343
 191 Архітектура та містобудування                             421                        183,36                              120  
 193 Геодезія та землеустрій                                           351                        163,7 28
 073 Менеджмент                                                              338                         178,1                7
 122 Комп’ютерні науки                                                  311                         171,6                         16
 123 Комп’ютерна інженерія                                          260                         173,5                         12
 125 Кібербезпека 255                         171,9                                    9
 022  Дизайн 234                        184,23                       29



Приймальна комісія

Кількість вступників в КНУБА у 2019 році

2068

контракт 
897

бюджет 
1171



Приймальна комісія

Чому вступники обирають КНУБА?
- університет зі славетними традиціями та 90-річною історією;
- фундаментальна теоретична освіта і практичний досвід, отриманий в

процесі навчання на провідних підприємствах Києва;
- впровадження іноваційних методів навчання та новітніх технічних

розробок  в учбовий процес;
- різноманітне і насичене студентське життя; 
- повага та зацікавленість роботодавців;
- гарантоване працевлаштування з високим рівнем оплати праці.



Приймальна комісія

АДРЕСА:
03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31,
+38 (044) 245-46-90 (приймальна комісія)

Cайти: knuba.edu.ua, vstup.knuba.edu.ua
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ:

Facebook   https://www.facebook.com/knubaofficial
YuoTube https://www.youtube.com/knubavideo_official
Telegram https://t.me/s/knuca_official



Приймальна комісія

Запрошуємо до вступу!
Навчайтесь у кращих!



Приймальна комісія

УВАГА!
Строки подачі документів можуть змінитися 

залежно від терміну виходу з карантину.

Порядок і процедура вступу залишаються без змін.


