
Додаток 8 до Правил прийому до ЖДТУ в 2016 році 
 

ПЕРЕЛІК 
секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) 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 хімії та біології 

Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 
Загальна 
біологія 

Біологія, хімія (за 
вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

18 – Виробництво та технології 183 – Технології захисту навколишнього середовища 

Біологія людини Біологія, хімія (за 
вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Зоологія, 
ботаніка 

Біологія, хімія (за 
вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

 
Відділення мовознавства 

Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 
Іспанська мова Іспанська мова 05 – Соціальні та поведінкові науки 056 – Міжнародні економічні відносини 

Англійська мова Англійська мова 05 – Соціальні та поведінкові науки 056 – Міжнародні економічні відносини 

Німецька мова Німецька мова 05 – Соціальні та поведінкові науки 056 – Міжнародні економічні відносини 

Французька мова Французька мова 05 – Соціальні та поведінкові науки 056 – Міжнародні економічні відносини 

Відділення фізики і астрономії 

Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 
Теоретична 
фізика 

Фізика 17 – Електроніка та телекомунікації 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Експерименталь-
на фізика 

Фізика 
17 – Електроніка та телекомунікації 172 – Телекомунікації та радіотехніка 



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

Технологічні 
процеси та 
перспективні 
технології  

Фізика, 
математика 
(за вибором) 

13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 
133 – Галузеве машинобудування 

15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

18 – Виробництво та технології 183 – Технології захисту навколишнього середовища 
184 – Гірництво 

Електроніка та 
приладобудування 

Фізика, 
математика 
(за вибором) 

17 – Електроніка та телекомунікації 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Матеріалознавство 
Фізика, 
математика 
(за вибором) 

13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 

Авіа- та 
ракетобудування, 
машинобудуван-ня 
і робототехніка 

Фізика, 
математика 
(за вибором) 

13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 
133 – Галузеве машинобудування 

15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

27 – Транспорт  274 – Автомобільний транспорт  
275 – Транспортні технології (за видами) 

Інформаційно-
телекомунікаційні 
системи та 
технології 

Фізика, 
математика 
(за вибором) 

12 – Інформаційні технології  121 – Інженерія програмного забезпечення 
123 – Комп’ютерна інженерія  

17 – Електроніка та телекомунікації 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Екологічно 
безпечні технології 
та 
ресурсозбережен-
ня 

Фізика, 
математика 
(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  
18 – Виробництво та технології 183 – Технології захисту навколишнього середовища 

Науково-технічна 
творчість та 
винахідництво  

Фізика, 
математика (за 
вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  
13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 

133 – Галузеве машинобудування 
17 – Електроніка та телекомунікації 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

18 – Виробництво та технології  184 – Гірництво  

27 – Транспорт  274 – Автомобільний транспорт  



Відділення наук про Землю 

Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 
Географія та 
ландшафтознав-
ство 

Географія 24 – Сфера обслуговування 242 – Туризм  

Геологія, 
геохімія та 
мінералогія 

Географія 10 – Природничі науки 101 – Екологія   
18 – Виробництво та технології 184 – 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) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Охорона 
довкілля та 
раціональне 
природокористу-
вання 

Біологія, хімія, 
іноземна мова (за 
вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

 
Відділення комп’ютерних наук 

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

Комп’ютерні 
системи та мережі 

Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення 
123 – Комп’ютерна інженерія 

15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Технології 
програмування 

Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення 
123 – Комп’ютерна інженерія 

Інформаційні 
системи, бази 
даних та системи 
штучного 
інтелекту 

Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення 
123 – Комп’ютерна інженерія 



Інтернет-
технології та 
WEB-дизайн 

Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення 
123 – Комп’ютерна інженерія 

15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Мультимедійні 
системи, 
навчальні та 
ігрові програми 

Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення 
123 – Комп’ютерна інженерія 

15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

 
Відділення економіки 

Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 
Економічна теорія 
та історія 
економічної 
думки 

Математика 05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка  
056 – Міжнародні економічні відносини 

07 – Управління та адміністрування 

071 – Облік і оподаткування 
072 – Фінанси, банківська справа та страхування 
073 – Менеджмент  
074 – Публічне управління та адміністрування 
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Мікроекономіка та 
макроекономіка Математика 

05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка 
056 – Міжнародні економічні відносини 

07 – Управління та адміністрування 

071 – Облік і оподаткування 
072 – Фінанси, банківська справа та страхування 
073 – Менеджмент  
074 – Публічне управління та адміністрування 
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Фінанси, 
грошовий обіг і 
кредит 

Математика 

05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка 
056 – Міжнародні економічні відносини 

07 – Управління та адміністрування 

071 – Облік і оподаткування 
072 – Фінанси, банківська справа та страхування 
073 – Менеджмент  
074 – Публічне управління та адміністрування 
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 
 


