СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
при вступі на навчання
до Криворізького національного університету
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітнього ступеня молодшого бакалавра
зі скороченим терміном навчання
КОД ТА НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК
КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

101 Екологія

1

Українська мова (ЗНО)

131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика,
електротехніка
та електромеханіка
144 Теплоенергетика

2

Математика
або історія
України (ЗНО)

2

Будь-який
інший (ЗНО)

151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
184 Гірництво
192 Будівництво
та цивільна інженерія
274 Автомобільний транспорт

3

Фахове вступне
випробування

275 Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2022

При вступі для здобуття ступеня бакалавра, магістра за денною
та заочною формами здобуття освіти вступники подають заяви
тільки в електронній формі
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної
середньої освіти можуть подати до п’яти заяв на місця державного та
регіонального замовлення у фіксованих (закритих) конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

При вступі для здобуття ступеня бакалавра:
• Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків

015 Професійна освіта
(енергетика, електротехніка
та електромеханіка)

121 Інженерія програмного
забезпечення

КОНКУРСНІ ПРОЦЕДУРИ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

1

2

При вступі для здобуття ступеня магістра:
• Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту/єдиного

фахового випробування відбуватиметься в університеті з 26 квітня по
17 травня 2022 року. Проведення єдиного вступного іспиту з іноземної
мови – 22 червня 2022 року. Проведення єдиного фахового випробування
20 червня 2022 року (для спеціальностей факультету економіки та
управління бізнесом)
• Реєстрація електронних кабінетів вступників для здобуття ступеня
магістра триватиме з 01 липня по 30 вересня 2022 року
• Прийом заяв та документів — з 15 липня по 22 липня 2022 року (до 18:00)
• Проведення фахових вступних випробувань — з 18 липня по 30 липня
2022 року
З питань щодо особливостей вступу абітурієнтів, які мають пільги та
право вступати за результатами співбесіди чи вступних іспитів, просимо
звертатися до Приймальної комісії

Більш детальна інформація про Правила прийому до університету
у 2022 році на сайті knu.edu.ua

Українська мова
і література (ЗНО)

Математика
або історія
України (ЗНО)

до документів триватиме з 01 липня по 30 вересня 2022 року.
• Прийом заяв і документів починається 14 липня та закінчується
22 липня 2022 року о 18 годині
• Рейтинговий список вступників для здобуття ступеня бакалавра на базі
повної загальної середньої освіти буде оприлюднено 27 липня 2022 року
не пізніше 12 години. Закінчення строку виконання вимог для зарахування
на місця державного замовлення — 04 серпня 2022 року о 18 годині.
Зарахування вступників за державним замовленням – 05 серпня 2022 року
• Проведення фахового вступного випробування для вступників для
здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра –
з 22 липня по 30 липня 2022 року. Оприлюднення рейтингового списку –
01 серпня 2022 року. Закінчення строку виконання вимог для зарахування
на місця державного замовлення – 5 серпня 2022 року о 18 годині.
Зарахування вступників за державним замовленням – 06 серпня 2022 року

2

Будь-який
інший (ЗНО)

3

Фахове вступне випробування
knu.edu.ua

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:
Україна, 50027, м.Кривий Ріг,
вул. Віталія Матусевича, 11, каб. 228
(056) 409 61 26
(096) 339 56 75

knu.edu.ua
pr_kom@knu.edu.ua

ЯКІСНА ОСВІТА У РІДНОМУ МІСТІ!
1 місце в Кривому Розі, 4 місце в Дніпропетровській області,
50 місце в країні в академічному рейтингу закладів вищої
освіти України «Топ-200 Україна 2021»

Один із лідерів серед університетів України з наукової діяльності
75% викладачів мають наукові ступені кандидатів та докторів
наук і вчені звання професорів та доцентів
93 договори з міжнародними організаціями та установами
Співвиконавець 2 міжнародних проєктів академічної мобільності
в рамках програми Erasmus+ та Турецької Програми академічних
обмінів MEVLANA
Дуальна форма навчання — поглиблена фахова підготовка
студентів та гарантоване перше робоче місце в межах співпраці
з усіма гірничо-металургійними підприємствами регіону
Стажування та навчання студентів за кордоном, зокрема за
програмою «Подвійний диплом» — Франція, Бельгія, Польща,
Білорусь та інші країни
Потужна матеріально-технічна база, спеціалізовані навчальні
лабораторії, обладнані сучасними апаратними та програмними
засобами (SIЕMENS, CISCO, D-Link, Schneider Electric, Phoenix
Contact, Panduit та інші), що забезпечує високий рівень проведення
занять, виконання науково-дослідних робіт

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
при вступі на навчання
до Криворізького національного університету
для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
101 Екологія

1. Українська мова
2. Біологія
3. Географія або іноземна
мова, або історія України,
або фізика, або математика,
або хімія

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
015 Професійна освіта

(Металургія чорних металів;
Ливарне виробництво чорних
і кольорових металів і сплавів)

184 Гірництво

(Відкриті гірничі роботи; Підземна
розробка родовищ корисних копалин;
Шахтне та підземне будівництво;
Маркшейдерська справа;
Збагачення корисних копалин)

263 Цивільна безпека
(Охорона праці)

1. Українська мова
2. Математика
3. Географія або іноземна
мова, або історія України,
або біологія, або фізика,
або хімія

1. Українська мова
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
192 Будівництво
та цивільна інженерія

(Промислове і цивільне будівництво;
Технології будівельних конструкцій,
виробів та матеріалів)

193 Геодезія
та землеустрій

1. Українська мова
2. Математика
3. Географія або іноземна
мова, або історія України,
або біологія, або фізика,
або хімія

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР КНУ
з питань реєстрації на ЗНО
та вступної кампанії 2022 року

(096) 339 56 75

071 Облік і оподаткування

015 Професійна освіта
(Енергетика, електротехніка
та електромеханіка)

121 Інженерія програмного
забезпечення
122 Комп’ютерні науки

136 Металургія

051 Економіка

(Цифрові технології)

103 Науки про Землю
(Геологія)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

072 Фінанси, банківська
справа та страхування
1. Українська мова
2. Математика
3. Географія або іноземна
мова, або історія України,
або біологія, або фізика,
або хімія

073 Менеджмент

(Менеджмент та логістика
зовнішньоекономічної діяльності;
Менеджмент організацій
і бізнес-адміністрування)

1. Українська мова
і література
2. Математика
3. Географія або іноземна
мова, або історія України,
або біологія, або фізика,
або хімія

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

123 Комп’ютерна інженерія

281 Публічне управління
та адміністрування

151 Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані
технології

081 Право

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ТРАНСПОРТУ

1. Українська мова
і література
2. Історія України
3. Математика
або іноземна мова

131 Прикладна механіка
(Технології машинобудування)

133 Галузеве
машинобудування

(Гірничі та збагачувальні машини
і обладнання)

274 Автомобільний
транспорт
275 Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Українська мова
2. Математика
3. Географія або іноземна
мова, або історія України,
або біологія, або фізика,
або хімія

141 Електроенергетика,
електротехніка
та електромеханіка
(Системи електропостачання промислових
підприємств, міст та локальних об’єктів;
Електромеханічне обладнання енергоємних
виробництв; Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод;
Електромеханічні та електротехнічні
комплекси і системи транспортних засобів)

144 Теплоенергетика

1. Українська мова
2. Математика
3. Географія або іноземна
мова, або історія України,
або біологія, або фізика,
або хімія

