
Додаток 16 

до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “НЛТУ України” в 2022 році 

 

ПЕРЕЛІК 

секцій відповідно до спеціальностей, на які під час вступу до ДВНЗ “НЛТУ України” для навчання за 

освітнім ступенем “бакалавр” 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 
 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Спеціальність  і код  

Відділення хімії та біології 

Загальна біологія 
Біологія, хімія 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

16 – Хімічна та біоінженерія 161 – Хімічні технології та інженерія 

20 – Аграрні науки та продовольс-

тво 

205 – Лісове господарство 

206 – Садово-паркове господарство 

Біологія людини 
Біологія, хімія 

(за вибором) 
10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Зоологія, ботаніка 
Біологія, хімія 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 
101 – Екологія  

102 – Хімія 

20 – Аграрні науки та продовольс-

тво 

205 – Лісове господарство 

206 – Садово-паркове господарство 

Хімія Хімія 16 – Хімічна та біоінженерія 161 – Хімічні технології та інженерія 

Відділення технічних наук 

Технологічні процеси та 

перспективні технології 

Фізика, математика 

(за вибором) 

13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 

15 – Автоматизація та приладобу-

дування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те-

хнології 

18 - Виробництво та технології 
183 -  Технології захисту навколишнього середовища 

187 -  Деревообробні та меблеві технології 

19 – Архітектура та будівництво 191 – Архітектура та містобудування  

Матеріалознавство 
Фізика, математика 

(за вибором) 
13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 

Авіа- та ракетобудування, Фізика, математика 13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 



машинобудування і робото-

техніка 

(за вибором) 15 – Автоматизація та приладобу-

дування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те-

хнології 

Інформаційно-

телекомунікаційні системи 

та технології 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

12 – Інформаційні технології  122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

Екологічно безпечні техно-

логії та ресурсозбереження 

Фізика, математика 

(за вибором) 
10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Науково-технічна творчість 

та винахідництво 

Фізика, математика 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка 

19 – Архітектура та будівництво 191 – Архітектура та містобудування  

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

Фольклористика 
Українська 

мова та література 
02 – Культура і мистецтво 022 – Дизайн 

Мистецтвознавство 
Українська 

мова та література 
02 – Культура і мистецтво 022 – Дизайн  

Відділення наук про Землю 

Геологія, геохімія та 

мінералогія 
Географія 10 – Природничі науки 101 – Екологія   

Відділення екології та аграрних наук 

Екологія 
Біологія, хімія, україн-

ська мова (за вибором) 
10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Охорона довкілля та раціона-

льне природокористування 

Біологія, хімія, інозем-

на мова (за вибором) 
10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Лісознавство 
Біологія, математика 

(за вибором) 

20 – Аграрні науки та продовольс-

тво 
205 – Лісове господарство 

Відділення комп’ютерних наук 

Комп’ютерні системи та ме-

режі 
Математика 

12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

15 – Автоматизація та приладобу-

дування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те-

хнології 

Технології програмування Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

Інформаційні системи, 

бази даних та системи шту-

чного інтелекту 

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

Інтернет-технології та Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 



WEB-дизайн 15 – Автоматизація та приладобу-

дування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-

нології 

Мультимедійні системи, на-

вчальні та ігрові 

програми 

Математика 

12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

15 – Автоматизація та приладобу-

дування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-

нології 

Відділення економіки 

Економічна теорія та 

історія економічної думки 
Математика 

05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка  

07 – Управління та адміністрування 
071 – Облік і оподаткування 

073 – Менеджмент 

Мікроекономіка та 

макроекономіка 
Математика 

05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка  

07 – Управління та адміністрування 
071 – Облік і оподаткування 

073 – Менеджмент 

Фінанси, грошовий обіг і 

кредит 
Математика 

05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка  

07 – Управління та адміністрування 
071 – Облік і оподаткування 

073 – Менеджмент 

 


