
 

Додаток 10 до Правил прийому до ЖДТУ в 2015 році 
 

Перелік 
секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до ЖДТУ для навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ 

ступенів)  
ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук 

України за секціями наукових відділень Малої академії наук України 
 

Відділення фізики і астрономії 
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Теоретична фізика Фізика 0509 – Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати та зв’язок 

6.050901 – Радіотехніка 
6.050902 – Радіоелектронні апарати 

Експериментальна 
фізика 

Фізика 0509 – Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати та зв’язок 

6.050901 – Радіотехніка 
6.050902 – Радіоелектронні апарати 

Відділення технічних наук 
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Технологічні 
процеси та 
перспективні 
технології  

Фізика, математика 
(за вибором) 

0503 – Розробка корисних копалин  6.050301 – Гірництво  

0502 – Автоматика та управління 6.050201 – Системна інженерія  
6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології  

0505 – Машинобудування та 
матеріалообробка  

6.050502 – Інженерна механіка  
6.050503 – Машинобудування  

Електроніка та 
приладобудування 

Фізика, математика 
(за вибором) 

0509 – Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати та зв’язок 

6.050901 – Радіотехніка 
6.050902 – Радіоелектронні апарати 

Авіа- та 
ракетобудування, 
машинобудування 
і робототехніка 

Фізика, математика 
(за вибором) 

0505 – Машинобудування та 
матеріалообробка 

6.050502 – Інженерна механіка  
6.050503 – Машинобудування 

0701 – Транспорт і транспортна 
інфраструктура 

6.070106 – Автомобільний транспорт 
6.070101 – Транспортні технології 



 

Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 
Інформаційно-
телекомунікаційні 
системи та 
технології 

Фізика, математика 
(за вибором) 

0509 – Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати та зв’язок 

6.050903 – Телекомунікації 

0502 – Автоматика та управління 6.050201 – Системна інженерія  
6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології  

0501 – Інформатика та 
обчислювальна техніка 

6.050103 – Програмна інженерія  

Екологічно 
безпечні технології 
та 
ресурсозбереження

Фізика, математика 
(за вибором) 

0401 – Природничі науки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування 

Науково-технічна 
творчість та 
винахідництво 

Фізика, математика 
(за вибором) 

0401 – Природничі науки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування 

0503 – Розробка корисних копалин  6.050301 – Гірництво  
0509 – Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати та зв’язок 

6.050901 – Радіотехніка 
6.050902 - Радіоелектронні апарати 

0505 – Машинобудування та 
матеріалообробка 

6.050502 – Інженерна механіка  
6.050503 – Машинобудування 

0701 – Транспорт і транспортна 
інфраструктура 

6.070106 – Автомобільний транспорт 
6.070101 – Транспортні технології 

0509 – Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати та зв’язок 

6.050903 – Телекомунікації 

Відділення наук про Землю 
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Геологія, геохімія 
та мінералогія 

Географія 0401 – Природничі науки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування  

0503 – Розробка корисних копалин 6.050301 – Гірництво  

 

 



 

Відділення екології та аграрних наук 
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Екологія Біологія, хімія, 
українська мова (за 
вибором) 

0401 – Природничі науки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування  

Охорона довкілля 
та раціональне 
природокористу-
вання 

Біологія, хімія, 
іноземна мова (за 
вибором) 

0401 – Природничі науки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування  

Відділення комп’ютерних наук 
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Комп’ютерні 
системи та мережі 

Математика 0501 – Інформатика та 
обчислювальна техніка 

6.050103 – Програмна інженерія  

0502 – Автоматика та управління 6.050201 – Системна інженерія  
6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології  

Технології 
програмування 

Математика 0501 – Інформатика та 
обчислювальна техніка 

6.050103 – Програмна інженерія  

Інформаційні 
системи, бази 
даних та системи 
штучного 
інтелекту 

Математика 0501 – Інформатика та 
обчислювальна техніка 

6.050103 – Програмна інженерія  

Internet-технології 
та WEB-дизайн 

Математика 0502 – Автоматика та управління 6.050201 – Системна інженерія  
6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані 
технології  

0501 – Інформатика та 
обчислювальна техніка 

6.050103 – Програмна інженерія  

Мультимедійні 
системи, 
навчальні та 
ігрові програми 

Математика 0502 – Автоматика та управління 6.050201 – Системна інженерія  
6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології  

0501 – Інформатика та 
обчислювальна техніка 

6.050103 – Програмна інженерія  



 

Відділення економіки 
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Економічна теорія 
та історія 
економічної 
думки 

Математика 0305 – Економіка та 
підприємництво 

6.030504 – Економіка підприємництва 
6.030505 – Управління персоналом та економіка праці 
6.030508 – Фінанси і кредит 
6.030509 – Облік і аудит 

0306 – Менеджмент і 
адміністрування 

6.030601 – Менеджмент 

Мікроекономіка та 
макроекономіка 

Математика 0305 – Економіка та 
підприємництво 

6.030504 – Економіка підприємництва 
6.030505– Управління персоналом та економіка праці 
6.030508 – Фінанси і кредит 
6.030509 – Облік і аудит 

0306 – Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 – Менеджмент 

Фінанси, 
грошовий обіг і 
кредит 

Математика 0305 – Економіка та 
підприємництво 

6.030504 – Економіка підприємництва 
6.030505 – Управління персоналом та економіка праці 
6.030508 – Фінанси і кредит 
6.030509 – Облік і аудит 

0306 – Менеджмент і 
адміністрування 

6.030601 – Менеджмент 

 


