
Додаток 10 до Правил прийому до Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського в 2016 році 

 
ПЕРЕЛІК 

секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського для навчання за освітнім ступенем 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 хімії та біології 
Секція Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код та спеціальність 

Загальна 
біологія 

Біологія, хімія 
(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  
16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія 
18 – Виробництво та 
технології 

183 – Технології захисту навколишнього середовища 

Біологія людини Біологія, хімія 
(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Хімія Хімія 16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія 
 

Відділення фізики і астрономії 

Секція Базова 
дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Теоретична 
фізика 

Фізика 01 – Освіта 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 
14 – Електрична інженерія 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
17 – Електроніка та 
телекомунікації 

172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Експерименталь-
на фізика 

Фізика 
14 – Електрична інженерія 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
17 – Електроніка та 
телекомунікації 

172 – Телекомунікації та радіотехніка 
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Відділення математики 

Секція Базова 
дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Математика Математика 01 – Освіта 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 
Прикладна 
математика 

Математика 01 – Освіта 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 

 
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 
132 - Матеріалознавство 
133 – Галузеве машинобудування 

14 – Електрична інженерія 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

18 – Виробництво та 
технології 

183 – Технології захисту навколишнього середовища 

19 – Архітектура та 
будівництво 

192 – Будівництво та цивільна інженерія 
193 – Геодезія та землеустрій 

Електроніка та 
приладобудування 

Фізика, 
математика 
(за вибором) 

14 – Електрична інженерія 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

17 – Електроніка та 
телекомунікації 

172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Матеріалознавство 
Фізика, 
математика 
(за вибором) 

13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 
132 – Матеріалознавство  

Авіа- та 
ракетобудування, 
машинобудуван-
ня і робототехніка 

Фізика, 
математика 
(за вибором) 

13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 

133 – Галузеве машинобудування 
14 – Електрична інженерія 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
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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  122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
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 

19 – Архітектура та 
будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій 

Науково-технічна 
творчість та 
винахідництво185  

Фізика, 
математика (за 
вибором) 

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

133 – Галузеве машинобудування 
14 – Електрична інженерія 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
17 – Електроніка та 
телекомунікації 

172 – Телекомунікації та радіотехніка 

19 – Архітектура та 
будівництво 

192 – Будівництво та цивільна інженерія 

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 19 – Архітектура та 
будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій 

Геологія, геохімія 
та мінералогія 

Географія 10 – Природничі науки 101 – Екологія   
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Секція Базова 
дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Географія та 
ландшафтознав-
ство 

Географія 19 – Архітектура та 
будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій 

Гідрологія Географія 19 – Архітектура та 
будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій 

 
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  
16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія 

Охорона довкілля 
та раціональне 
природокористу-
вання 

Біологія, хімія, 
іноземна мова 
(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

19 – Архітектура та 
будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій  

Селекція та 
генетика 

Біологія, 
математика 
(за вибором) 

16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія 

 
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 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
123 – Комп’ютерна інженерія 

15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
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Технології 
програмування 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
123 – Комп’ютерна інженерія 

Інформаційні 
системи, бази 
даних та системи 
штучного 
інтелекту 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
123 – Комп’ютерна інженерія 

Інтернет-
технології та 
WEB-дизайн 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
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 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
123 – Комп’ютерна інженерія 

15 – Автоматизація та 
приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 


