
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, 

АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ» 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
1.Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». 

2.Освітньо-професійна програма «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-

технічних систем і вентиляції».  

Освітньо-професійний ступінь  «фаховий молодший бакалавр». 

Термін навчання – 2 роки 7 місяців. 
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(за умови необхідної кількості вступників) 

1.Освітньо-професійна програма «Оціночна діяльність».  

Освітньо-професійний ступінь  «фаховий молодший бакалавр». 

Термін навчання – 1 рік 10 місяців 

 

Прийом документів 
-основний: 13 липня 2021 року - 06 серпня 2021 року  (до 11 серпня 2021 року – для осіб, які 

вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО); 

-додатковий:11 жовтня 2021 року – 15 жовтня 2021 року (для осіб, які вступають за кошти 

роботодавця). 

Час роботи приймальної комісії: 10.00 -15.00 (понеділок – п’ятниця). 
 

Умови зарахування 

Для осіб, які здобули вищу 

освіту 

Для осіб, які здобули повну 

загальну  середню освіту  

Для осіб, які здобули 

професійно-технічну освіту  

вступні екзаменами   

 

вступні екзаменами   

або  

результати конкурсу сертифікатів 

ЗНО 

вступні фахові випробування 

Перелік необхідних документів 
1.Заява 

2.Диплом про вищу освіту 

(оригінал та копія). 

3.Атестат про повну загальну 

середню освіту (для вступників 

на навчання за кошти 

регіонального замовлення) 

4.Чотири  фотокартки 3х4 см. 

5.Копія паспорта (1,2, 11 стр). 

6.Копія картки платника 

податків 

7.Паперова папка- 

швидкозшивач 

 

1.Заява 

2.Атестат про повну загальну 

середню освіту,  свідоцтво про 

здобуття повної загальної 

середньої освіти (оригінал та 

копія). 

3 .Сертифікат Українського центру 

оцінювання якості знань (2018 – 

2021 років, якщо є). 

4.Чотири  фотокартки 3х4 см. 

5.Копія паспорта (1,2, 11 стр). 

6.Копія картки платника податків 

7.Паперова папка- швидкозшивач 

 

1.Заява 

2.Диплом кваліфікованого 

робітника з додатком  (оригінал 

та копія). 

3.Атестат про повну загальну 

середню освіту, свідоцтво про 

здобуття повної загальної 

середньої освіти (оригінал та 

копія, якщо є). 

4.Чотири  фотокартки 3х4 см. 

5.Копія паспорта (1,2, 11 стр). 

6.Копія картки платника податків 

7.Паперова папка- 

швидкозшивач 
 

Адреса: вул. Стадіонна, 2/10, м. Київ, 03049 (ст. м. «Вокзальна») 

вебсайт: www.kkbad.com.ua     електронна пошта: stroi@ukr.net, kkbad_zv@ukr.net 

тел.: (044) 245-37-96 (приймальна комісія); (044) 245-51-97 (заочне відділення) 

http://www.kkbad.com.ua/

