Додаток 10 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році
ПЕРЕЛІК

секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам,
нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України
Відділення хімії та біології
Секція
Загальна
біологія

Базова
дисципліна
Біологія, хімія
(за вибором)

Біологія людини

Біологія, хімія
(за вибором)

Зоологія,
ботаніка
Валеологія

Біологія, хімія
(за вибором)
Біологія, хімія
(за вибором)
Біологія, історія
України (за
вибором)
Хімія

Психологія

Хімія

Шифр та галузь знань
0102–Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
0514 – Біотехнологія
0102 – Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
0514 – Біотехнологія
0514 – Біотехнологія

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.010203 – Здоров’я людини
6.051401 – Біотехнологія
6.010203 – Здоров’я людини
6.051401 – Біотехнологія
6.051401 – Біотехнологія

0102 – Фізичне виховання, 6.010203 – Здоров’я людини
спорт і здоров’я
0301 – Соціально-політичні
6.030102 – Психологія
науки
0514 – Біотехнологія

6.051401 – Біотехнологія
Відділення історії

Секція
Історія України

Базова
дисципліна
Історія України

Шифр та галузь знань
0201 – Культура

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність

Відділення мовознавства
Секція
Українська мова

Англійська мова
Німецька мова

Базова
дисципліна
Українська мова
та література
Англійська мова
Німецька мова

Шифр та галузь знань
0201 – Культура
0303 – Журналістика
інформація
та – Гуманітарні науки
0203
0203 – Гуманітарні науки

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність
та 6.030303 – Видавнича справа та редагування
6.020303 – Філологія
6.020303 – Філологія

Відділення фізики і астрономії
Секція
Теоретична
фізика
Експерименталь
на фізика

Базова
дисципліна
Фізика

Фізика

Шифр та галузь знань
0509 – Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та
зв’язок
0509 – Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та
зв’язок

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.050902 – Радіоелектронні апарати

6.050902 – Радіоелектронні апарати

Відділення технічних наук
Секція
Технологічні
процеси та
перспективні
технології

Електроніка та
приладобудуван

Базова
дисципліна
Фізика,
математика (за
вибором)

Фізика,
математика (за

Шифр та галузь знань
0601 – Будівництво та
архітектура
0502 – Автоматика та
управління
0505 – Машинобудування та
матеріалообробка
0507 – Електротехніка та
електромеханіка
0507 – Електротехніка та
електромеханіка

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.060101 – Будівництво
6.050201 – Системна інженерія
6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.050502 – Інженерна механіка
6.050503 – Машинобудування
6.050701 – Електротехніка та електротехнології
6.050702 – Електромеханіка
6.050701 – Електротехніка та електротехнології
6.050702 – Електромеханіка

Матеріалознавст
во
Авіа- та
ракетобудування,
машинобудування і
робототехніка
Інформаційнотелекомунікаційн
і системи та
технології

Екологічно
безпечні
технології та
ресурсозбереження
Науково-технічна
творчість та
винахідництво

Фізика,
математика (за
вибором)
Фізика,
математика (за
вибором)

Фізика,
математика (за
вибором)

Фізика,
математика (за
вибором)

Фізика,
математика (за
вибором)

0509 – Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та
зв’язок
0504 – Металургія та
матеріалознавство

6.050902 – Радіоелектронні апарати

0505 – Машинобудування та
матеріалообробка

6.050502 – Інженерна механіка
6.050503 – Машинобудування
6.050504 – Зварювання
6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)
6.070106 – Автомобільний транспорт
6.050201 – Системна інженерія

0701 – Транспорт і
транспортна інфраструктура
0502 – Автоматика та
управління
0403 – Системні науки та
кібернетика
0501 – Інформатика та
обчислювальна техніка
0401 – Природничі науки

0401 – Природничі науки
0601 – Будівництво та
архітектура
0507 – Електротехніка та
електромеханіка
0509 – Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та
зв’язок
0505 – Машинобудування та
матеріалообробка

6.050403 – Інженерне матеріалознавство

6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
6.040302 – Інформатика
6.050101 – Комп'ютерні науки
6.050102 – Комп'ютерна інженерія
6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
6.060101 – Будівництво
6.050701 – Електротехніка та електротехнології
6.050702 – Електромеханіка
6.050902 – Радіоелектронні апарати

6.050502 – Інженерна механіка
6.050503 – Машинобудування

0701 – Транспорт і
транспортна інфраструктура

6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)
6.070106 – Автомобільний транспорт

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Секція
Українська
література
Світова
література

Літературна
творчість

Базова
дисципліна
Українська мова
та література
Українська мова
та література,
світова
література (за
вибором)
Українська мова
та література

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

0203 – Гуманітарні науки
0303 – Журналістика
інформація
0203 – Гуманітарні науки
0303 – Журналістика
інформація

6.020303 – Філологія
та 6.030303 – Видавнича справа та редагування

0201 – Культура
0303 – Журналістика
інформація

6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність
та 6.030303 – Видавнича справа та редагування

6.020303 – Філологія
та 6.030303 – Видавнича справа та редагування

Відділення філософії та суспільствознавства
Секція
Правознавство
Педагогіка
Журналістика

Базова
дисципліна
Історія України
Українська мова
та література
Українська мова
та література

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

0304 – Право
6.030401 – Правознавство
0301 – Соціально-політичні
6.030102 – Психологія
науки
0303 – Журналістика та 6.030303 – Видавнича справа та редагування
інформація
Відділення наук про Землю

Секція
Географія та
ландшафтознавство

Базова
дисципліна
Географія

Шифр та галузь знань
1401 – Сфера обслуговування

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.140103 – Туризм

Геологія,
геохімія та
мінералогія

Географія

0401 – Природничі науки

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування

Відділення екології та аграрних наук
Секція
Екологія

Охорона
довкілля та
раціональне
природокористування

Базова
дисципліна
Біологія, хімія,
українська мова
(за вибором)
Біологія, хімія,
іноземна мова
(за вибором)

Шифр та галузь знань
0401 – Природничі науки
0514 – Біотехнологія
0401 – Природничі науки
0801 – Геодезія та землеустрій

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
6.051401 – Біотехнологія
6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій

Відділення комп’ютерних наук
Секція
Комп’ютерні
системи та
мережі

Технології
програмування

Базова
дисципліна
Математика

Математика

Інформаційні
Математика
системи, бази
даних та системи
штучного
інтелекту

Шифр та галузь знань
0403 – Системні науки та
кібернетика
0501 – Інформатика та
обчислювальна техніка
0502 – Автоматика та
управління
0403 – Системні науки та
кібернетика
0501 – Інформатика та
обчислювальна техніка
0403 – Системні науки та
кібернетика
0501 – Інформатика та
обчислювальна техніка

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.040302 – Інформатика
6.050101 – Комп'ютерні науки
6.050102 – Комп'ютерна інженерія
6.050201 – Системна інженерія
6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
6.040302 – Інформатика
6.050101 – Комп'ютерні науки
6.050102 – Комп'ютерна інженерія
6.040302 – Інформатика
6.050101 – Комп'ютерні науки
6.050102 – Комп'ютерна інженерія

Інтернеттехнології та
WEB-дизайн

Математика

Мультимедійні
системи,
навчальні та
ігрові програми

Математика

0502 – Автоматика та
управління
0501 – Інформатика та
обчислювальна техніка
0502 – Автоматика та
управління
0501 – Інформатика та
обчислювальна техніка

6.050201 – Системна інженерія
6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
6.050101 – Комп'ютерні науки
6.050102 – Комп'ютерна інженерія
6.050201 – Системна інженерія
6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
6.050101 – Комп'ютерні науки
6.050102 – Комп'ютерна інженерія

Відділення економіки
Секція
Економічна
теорія та історія
економічної
думки

Мікроекономіка
та
макроекономіка

Фінанси,
грошовий обіг і
кредит

Базова
дисципліна
Математика

Математика

Математика

Шифр та галузь знань
0305 – Економіка та
підприємництво

0306 – Менеджмент і
адміністрування
0305 – Економіка та
підприємництво

0306 – Менеджмент і
адміністрування
0305 – Економіка та
підприємництво

0306 – Менеджмент і
адміністрування

Напрям і код підготовки (спеціальність)
6.030504 – Економіка підприємництва
6.030507 – Маркетинг
6.030508 – Фінанси і кредит
6.030509 – Облік і аудит
6.030510 – Товарознавство і торговельне підприємництво
6.030601 – Менеджмент
6.030504 – Економіка підприємництва
6.030507 – Маркетинг
6.030508 – Фінанси і кредит
6.030509 – Облік і аудит
6.030510 – Товарознавство і торговельне підприємництво
6.030601 – Менеджмент
6.030504 – Економіка підприємництва
6.030507 – Маркетинг
6.030508 – Фінанси і кредит
6.030509 – Облік і аудит
6.030510 – Товарознавство і торговельне підприємництво
6.030601 – Менеджмент

