


Здійснює підготовку молоді до ЗНО з
конкурсних предметів та предметів творчого
конкурсу для вступу до КНУБА, а також
подальшого навчання у закладах вищої освіти.
На відділення приймають осіб, які мають

загальну середню освіту, учнів випускних класів
ліцеїв, гімназій, професійних навчально-виховних
закладів та студентів випускних курсів
навчальних закладів I-II рівнів акредитації.



.

ПРОПОНУЄ:
 Високоякісну підготовку до ЗНО та

вступу до ЗВО, дисциплін творчого
конкурсу.

 Навчання у висококваліфікованих
викладачів – доцентів, професорів
кафедр університету, що мають
наукові ступені, кандидатів та
докторів наук.

 Слухачі підготовчих курсів мають
пільги при вступі до КНУБА згідно з
правилами прийому, окрім вступників
Архітектурного факультету.

Місія:
відділення довузівської 
підготовки допомогає
випускникам шкіл 
обрати спеціальність, 
успішно скласти ЗНО і  
вступні іспити в 
омріяний учбовий 
заклад. 



.

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

ПІДГОТОВКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

До творчого конкурсу:
на спеціальності
Архітектурного факультету

• Рисунок
• Композиція
• Живопис
• Графіка-креслення

Заняття проводяться з 17 до 20
години, окрім суботи та неділі.
Прийом документів починається за
місяць до початку занять.

Терміни навчання:
на спеціальності інженерних
факультетів – 7, 5, 3 місяці
на спеціальності Архітектурного
факультету – 8 , 4 та 1 місяці

До ЗНО: на спеціальності
інженерних факультетів

• Математика
• Українська мова і літ-ра
• Фізика
• Історія України
• Географія
• Іноземна мова
• Хімія

У вартість навчання на інженерних
курсах входить комплект
підручників для підготовки до ЗНО
та вступу до КНУБА з української
мови та літератури, математики,
фізики.

ФОРМИ НАВЧАННЯ:

 ВЕЧІРНІ КУРСИ;
 СУБОТНІ КУРСИ.
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Приймальна комісія

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



Приймальна комісія

КНУБА приймає вступників на три рівня вищої освіти:

БАКАЛАВРАТ               30 спеціальностей  і
43 освітніх програм;

МАГІСТРАТУРА             26 спеціальності і
44 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 для вступу у КНУБА  на базі повної 

загальної середньої освіти на бюджет

Спеціальність Предмети НМТ/ЗНО
• 015 Професійна освіта
• 101 Екологія
• 131 Прикладна механіка 
• 133 Галузеве машинобудування 
• 141 Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка 
• 144 Теплоенергетика 
• 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
• 161 Хімічні технології та інженерія 
• 183 Технології захисту навколишнього середовища
• 185 Нафтогазова інженерія та технології
• 192 Будівництво та цивільна інженерія, 
• 193 Геодезія та землеустрій, 
• 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія

1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України

4. Мотиваційний лист

Мінімальний конкурсний бал для зарахування на бюджет 125



Приймальна комісія
Перелік  конкурсних предметів для вступу у КНУБА на базі повної 

загальної середньої освіти на контракт

Спеціальність Конкурсний предмет
• 015 Професійна освіта
• 101 Екологія
• 131 Прикладна механіка 
• 133 Галузеве машинобудування 
• 141 Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка 
• 144 Теплоенергетика 
• 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
• 161 Хімічні технології та інженерія 
• 183 Технології захисту навколишнього середовища
• 185 Нафтогазова інженерія та технології
• 192 Будівництво та цивільна інженерія, 
• 193 Геодезія та землеустрій, 
• 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія

1. Мотиваційний лист



Приймальна комісія

Перелік  конкурсних предметів НМТ/ЗНО для вступу у КНУБА на 
бюджет і контракт

.                   
Спеціальність Предмети НМТ/ЗНО

051 Економіка
052 Політологія
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право (мінімальний конкурсний бал 140)
122 Комп’ютерні науки 
123 Комп’ютерна інженерія 
125 Кібербезпека 
126  Інформаційні технології
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування (мінімальний
конкурсний бал 140)

1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України

4. Мотиваційний лист

Мінімальний конкурсний бал для зарахування на бюджет 125  



Приймальна комісія

Перелік  спеціальностей, для вступу на які необхідно скласти 
творчі конкурси

Спеціальність Конкурсні предмети

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

мистецтво, реставрація
• 191 Архітектура та містобудування

1.Творчий конкурс
2.Мотиваційний лист



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 24 червня                         – реєстрація на творчі конкурси в КНУБА;
- з 01 липня до 18 липня   – проведення творчих конкурсів у 2 потоки для 

вступу на бюджет;
- з 09 серпня до 16 серпня - 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

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

- з 01 липня – реєстрація електронних кабінетів;
- з 29 липня по 23 серпня    – подача заяв і документів в електронному вигляді (до 5);
- до 1200 29 серпня                 – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до   

зарахування на бюджет;
- з 29 серпня до 02 вересня  – подача оригіналів документів;
- до 1200 05 вересня              – зарахування вступників на бюджет;
- до 19 вересня – переведення на вакантні місця держзамовлення;
- до 30 вересня                         – 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 реєстру);
- документ про освіту та додаток до нього;
- сертифікат ЗНО (2019, 2020 або 2021 рр.);
- інформаційна картка НМТ та/або ЗНО  (2019, 2020 або 2021 рр.);
- мотиваційний лист;
- 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 ТВОРЧІ КОНКУРСИ
- копія документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка  і витяг з реєстру);
- копія документа про освіту  або довідка  зі школи про завершення її здобуття  у  2022 р);
- 1 кольорова фотокартка  розміром 3х4 см;
- медична довідка форма 086 ( для вступу на спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”).   



Приймальна комісія

СТРОКИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА ОС БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО
ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ, 

які вступають за співбесідою, творчими конкурсами (на контракт) 
- з 01 липня                                 – реєстрація електронних кабінетів;
- з 29 липня до 08 серпня        – подача заяв і документів в електронному вигляді;

– подача заяв в паперовому вигляді (для вступу за співбесідою);
- з 09 до 16 серпня включно   – проведення співбесід, творчих конкурсів (на контракт);
- до 1200 17 серпня                    – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до  зарахування за

співбесідою, квотою-2;
- до 1000 20 серпня                – подача оригіналів документів;
- до 1500 22 серпня                  – зарахування вступників за співбесідою.

.                   



Приймальна комісія

Перелік пільгових категорій осіб, які вступають в  КНУБА 
За індивідуальною усною співбесідою:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати університет.
- учасники бойових дій, інваліди війни;
- особи, які не здавали НМТ внаслідок захворювань та патологічних станів;
- особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року включно;
- громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном.



Приймальна комісія
Перелік  конкурсних предметів для вступу у КНУБА на базі 

диплому молодшого спеціаліста на бюджет

.                   
Спеціальність Предмети НМТ/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 
• 161 Хімічні технології та інженерія 
• 183 Технології захисту навколишнього середовища
• 185 Нафтогазова інженерія та технології
• 192 Будівництво та цивільна інженерія, 
• 193 Геодезія та землеустрій, 
• 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія

1. Українська мова
2. Математика*

3. Мотиваційний лист



Приймальна комісія
Перелік  конкурсних предметів для вступу у КНУБА на базі 

диплому молодшого спеціаліста на бюджет

.                   
Спеціальність Предмети НМТ/ЗНО

051 Економіка,
052 Політологія,
071 Облік і оподаткування,
073 Менеджмент,
075 Маркетинг,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
081 Право
101 Екологія,
242 Туризм,
281 Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова
2. Математика*

3. Мотиваційний лист

Для вступу на контракт другий предмет може бути обраний з математики або 
історії України (НМТ) або з шести предметів ЗНО 2019-2021 років на вибір 
(математики або історії України, або іноземної мови, або хімії, або біології, або географії, або фізики)



Приймальна комісія
Перелік  конкурсних предметів для вступу у КНУБА на базі 

диплому молодшого спеціаліста на бюджет та контракт

.                   
Спеціальність Предмети НМТ/ЗНО

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

реставрація
• 191 Архітектура та містобудування

1. Українська мова
2. Творчий конкурс

3. Мотиваційний лист



Приймальна комісія

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

- з 01 липня – реєстрація електронних кабінетів;
- з 29 липня по 23 серпня     – подача заяв і документів в електронному вигляді (до 5);
-З 24 серпня по 31 серпня    – проведення творчих конкурсів (спец. 017, 022,023 ,191);
- до 1200 02 вересня                 – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до   

зарахування на бюджет;
- з 02 вересня до 07 вересня  – подача оригіналів документів;
- до 1200 09 вересня               – зарахування вступників на бюджет;
- до 21 вересня – переведення на вакантні місця держзамовлення;
- до 30 вересня                           – 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 реєстру);
- диплом молодшого спеціаліста  та додаток до нього;
- сертифікат ЗНО (2019, 2020 або 2021 рр.);
- інформаційна картка НМТ та/або ЗНО  (2019, 2020 або 2021 рр.);
- мотиваційний лист ;
- 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 БАКЛАВР, МАГІСТР/СПЕЦІАЛІСТ

- з 27 червня по 18 липня - реєстрація для складання магістерського тесту навчальної
компетентності та магістерського комплексного тесту (для
спеціальностей 051, 071, 073,  076, 081, 281)

- з 01 серпня – реєстрація електронних кабінетів;
- з 16 серпня по 15 вересня     – подача заяв і документів в електронному вигляді (до 5);
- з 25 серпня по 19 вересня    – проведення фахових вступних випробувань;
- до 1200  20 вересня                 – оприлюднення списків вступників, рекомендованих до   

зарахування на бюджет;
- з 20 вересня до 24 вересня  – подача оригіналів документів;
- 25 вересня                                – зарахування вступників на бюджет;
- до 10 жовтня – переведення на вакантні місця держзамовлення;
- до 28 жовтня                            – зарахування вступників на контракт.



Приймальна комісія

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОС МАГІСТР
НА БАЗІ  ДИПЛОМУ  БАКАЛАВР,  МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ) (оригінал і 2 копії) : 

- документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка і витяг з реєстру);
- диплом про раніше здобуту вищу освіту  та додаток до нього;
- екзаменаційний листок МТНК, МКТ або ЄВІ з іноземної мови (2019-2021 рр.);
- мотиваційний лист ;
- 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 НМКТ та МКТ
(тільки для спеціальностей  051, 071, 073, 076, 081, 281)

подаються в паперовому  або електронному вигляді в КНУБА
- копія документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка і витяг з реєстру);
- копія документа про освіту  (для випускників попередніх років) ;
- 2  кольорові  фотокартки  розміром 3х4 см. 



Підсумки подачі заяв  до КНУБА  у 2021  році



Приймальна комісія

Підсумки Вступної кампанії в КНУБА у 2021 році
Найпопулярніші спеціальності  серед вступників на ОС Бакалавр

Кількість                   Мінімальний  КБ        Кількість
поданих заяв     зарахованих на бюджет      бюджетних місць    

 192 Будівництво та цивільна інженерія                   1287                      152,87                               321
 191 Архітектура та містобудування                             421                        178,73                              140  
 122 Комп’ютерні науки                                                  700                        174,40                         24
 125 Кібербезпека 640                        177,60                                  6
 123 Комп’ютерна інженерія                                          411                        173,50                         6
 073 Менеджмент                                                              419                        178,10                                  0
 193 Геодезія та землеустрій                                           407                        167,80                                  9
 022  Дизайн 186                         175,80                      45



Приймальна комісія

Кількість вступників в КНУБА у 2021 році

2068
контракт 1054

бюджет 1281



Приймальна комісія

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

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

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



Приймальна комісія

АДРЕСА:
03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31, кім. 122, 124

+38 (044) 245-46-90 
+38 (097) 332-10-68 (Viber, Telegram)

email: pk@knuba.edu.ua

Cайти
knuba.edu.ua, vstup.knuba.edu.ua



Приймальна комісія
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Telegram
https://t.me/ vstup_knuba2022

YuoTube
https://www.youtube.com/knubavideo_official



Приймальна комісія

Запрошуємо до вступу!
Навчайтесь у кращих!


