
 

 

 Додаток 8  

до Правил прийому на навчання  

до ПВНЗ Івано-Франківського університету права  

імені Короля Данила Галицького в 2015 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 історії 

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

Історія України Історія України 0203 - Гуманітарні науки 

 

6.020304 - Богослов’я (теологія Греко-Католицької конфесії) 

 

Історичне 

краєзнавство 

Історія України 0203 - Гуманітарні науки 

 

6.020304 - Богослов’я (теологія Греко-Католицької конфесії) 

 

Етнологія Історія України 0203 - Гуманітарні науки 

 

6.020304 - Богослов’я (теологія Греко-Католицької конфесії) 

 

Всесвітня історія Історія України 0203 - Гуманітарні науки 

 

 

6.020304 - Богослов’я (теологія Греко-Католицької конфесії) 
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Відділення мовознавства 

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

Українська мова Українська мова та 

література 

0303 - Журналістика та 

інформація 

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами 

діяльності) 

 

Відділення технічних наук 

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

Технологічні процеси та 

перспективні технології 

Фізика, математика 

(за вибором) 

0601 - Будівництво та архітектура 

 

6.060101 - Будівництво 

6.060102 - Архітектура 

 

Інформаційно-

телекомунікаційні системи 

та технології 

Фізика, математика 

(за вибором) 

0501 - Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050103 - Програмна інженерія 

Науково-технічна творчість 

та винахідництво 

Фізика, математика 

(за вибором) 

0601 - Будівництво та архітектура 

 

6.060101 - Будівництво 

6.060102 - Архітектура 
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Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

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

Українська література Українська мова та 

література 

0303 - Журналістика та 

інформація 

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами 

діяльності) 

 

Світова література Українська мова та 

література, світова 

література (за 

вибором) 

 

0303 - Журналістика та 

інформація 

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами 

діяльності) 

 

Фольклористика Українська мова та 

література 

0202 - Мистецтво 6.020207 - Дизайн 

 

Мистецтвознавство Українська мова та 

література 

0202 - Мистецтво 6.020207 - Дизайн 
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Літературна творчість Українська мова та 

література 

0202 - Мистецтво 

0303 - Журналістика та 

інформація 

6.020207 - Дизайн 

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами 

діяльності) 

 

Відділення філософії та суспільствознавства 

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

Соціологія Історія України 0303 - Журналістика та 

інформатика 

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами 

діяльності) 

Правознавство Історія України 0304 - Право 

 

6.030401 - Правознавство 

 

Теологія, релігієзнавство та 

історія релігії 

Історія України 0203 - Гуманітарні науки 6.020304 - Богослов'я (теологія Греко-Католицької 

конфесії) 

 

Журналістика Українська мова та 

література 

0303 - Журналістика та 

інформація 

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами 

діяльності) 
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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 

 

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 

Інтернет-технології та WEB-

дизайн 

Математика 0501 - Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050103 - Програмна інженерія 

Мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові програми 

Математика 0501 - Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050103 - Програмна інженерія 
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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 

 

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці 

6.030508 - Фінанси і кредит 

6.030509 - Облік і аудит 

 

Мікроекономіка та 

макроекономіка 

Математика 0305 - Економіка та 

підприємництво 

 

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці 

6.030508 - Фінанси і кредит 

6.030509 - Облік і аудит 

 

Фінанси, грошовий обіг і 

кредит 

Математика 0305 - Економіка та 

підприємництво 

 

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці 

6.030508 - Фінанси і кредит 

6.030509 - Облік і аудит 

 

 


