
Додаток 6 

 

Зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 

 

6.1. Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, до 

конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти для 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зараховується бал 

(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 (додаток 2 Умов прийому)) за умови, якщо вони 

вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з 

предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: 

- Історія України – при вступі на спеціальності галузі 23 – Соціальна 

робота, 05 – Соціальні та поведінкові науки, 02 – Культура і мистецтво:  231 

– Соціальна робота, 054 – Соціологія, 029 – Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа, 055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії; 

- біологія або хімія – при вступі на спеціальності галузі 10 – 

Природничі науки, 16 – Хімічна та біоінженерія – 101 Екологія, 105 – 

Прикладна фізика та наноматеріали, 161 – Хімічні технології та інженерія, 

162 – Біотехнології та біоінженерія, 163 – Біомедична інженерія; 

- фізика – при вступі на спеціальності галузі 10 – Природничі науки, 

14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та приладобудування, 17 – 

Електроніка та телекомунікації: 105 – Прикладна фізика та наноматеріали, 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 152 – 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 – Мікро- та 

наносистемна техніка, 171 – Електроніка, 172 – Телекомунікації та 

радіотехніка, 173 – Авіоніка; 

- математика – при вступі на спеціальності галузі 05 – Соціальні та 

поведінкові науки, 07 – Управління та адміністрування, 11 – Математика та 

статистика, 12 – Інформаційні технології, 15 – Автоматизація та 

приладобудування: - 112 – Прикладна математика, 121 – Інженерія 



програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології, 123 – Комп’ютерна інженерія, 125 – Кібербезпека, 051 – 

Економіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 055 

– Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 056 – 

Міжнародні економічні відносини, 071 – Облік і оподаткування, 072 – 

Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – 

Маркетинг; 

- фізика або математика (за вибором) - при вступі на спеціальності  

галузей знань 10 – Природничі науки, 12 – Інформаційні технології, 13 – 

Механічна інженерія, 14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та 

приладобудування, 16 – Хімічна та біоінженерія, 17 – Електроніка та 

телекомунікації, 18 – Виробництво та технології, 19 – Архітектура та 

будівництво, 27 – Транспорт: - 101 – Екологія, 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 142 – Енергетичне машинобудування,  

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 – 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 163 – Біомедична 

інженерія, 186 – Видавництво та поліграфія, 191 – Архітектура та 

містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та 

землеустрій, 171 – Електроніка, 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 173 – 

Авіоніка, 134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 272 – Авіаційний 

транспорт, 275 – Транспортні технології (за видами), 121 – Інженерія 

програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології, 123 – Комп’ютерна інженерія; 

- біологія або історія України (за вибором) - при вступі на 

спеціальності  галузей знань 05 – Соціальні та поведінкові науки  – 053 – 

Психологія; 

- географія - при вступі на спеціальності  галузей знань - 10 – 

Природничі науки, 19 – Архітектура та будівництво, 24 – Сфера 

обслуговування: 101 – Екологія, 193 – Геодезія та землеустрій, 242 – Туризм   

- українська мова та література або іспанська мова – при вступі на 

спеціальності галузі 06 – Журналістика - 061 – Журналістика; 

- іспанська мова або англійська мова, або німецька мова, або 

французька мова – при вступі на спеціальності галузі 03 – Гуманітарні 

науки, 05 – Соціальні та поведінкові науки, 06 – Журналістика, 08 – Право:  

061 – Журналістика, 035 – Філологія, 055 – Міжнародні відносини, суспільні 



комунікації та регіональні студії, 056 – Міжнародні економічні відносини, 

082 – Міжнародне право; 

6.2. Положення пункту 1 цього розділу поширюються на призерів IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному 

році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України. 

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної 

бази до 01 липня. 

Величина додатково нарахованих балів встановлюється: 

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 200 балів; 

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 160 балів; 

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 120 балів. 

6.3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу 

закінчили підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки 

Національного авіаційного університету, для вступу на основі повної 

загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та 

інженерно-технічних напрямах підготовки, згідно з Переліком природничо-

математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у 

конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих 

курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального 

закладу (додаток 3 Умов прийому)), що може становити від 0 до 5 відсотків 

конкурсного бала; при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 

10 балів за результатами випускного екзамену відповідно до "Положення про 

випускний екзамен слухачів (випускників) підготовчих курсів" 

затвердженого Ректором в рік вступу. 

Бал за успішне закінчення підготовчих курсів (ОУ) встановлюється в 

межах . 

6.4. Норма, визначена пунктом 10.3 цього розділу, поширюється на 

підготовчі курси Інституту довузівської підготовки Національного авіаційного 

університету, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до 

вищих навчальних закладів за умови, що обсяг навчальних годин складає не 

менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців. 



Випускникам підготовчих курсів Інституту до університетської підготовки 

Національного авіаційного університету видається довідка, де зазначається термін 

навчання на підготовчих курсах, кількість годин передбачених навчальною 

робочою програмою із навчальних загальноосвітніх дисциплін та кількість 

додаткових балів за результатами підсумкової атестації за кожною з навчальних 

дисциплін. За вибором вступника додаткові бали за вказаною ним дисципліною 

додаються до конкурсного балу (не більше, ніж 10 балів). 

6.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу 

закінчили Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського Національного авіаційного 

університету, при інших рівних умовах надається переважне право при 

зарахуванні, за умови надання рекомендації педагогічної ради. Таке ж право 

надається особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Національного 

авіаційного університету і виявили бажання вступати на інші напрями 

підготовки, крім природничо-математичних та інженерно-технічних. 

6.6. Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал і 

вступають на загальних підставах, перевага надається особам, які мають 

вищий бал з профільного предмету. 

6.7. У випадку застосування норми, визначеної у абзаці 9 пункту 2 розділу 

IV Умов прийому щодо ваги додаткового балу у випадку одночасного врахування 

балів призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та за 

успішне закінчення підготовчих курсів НАУ для вступу до НАУ на 

природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності максимальний 

додатковий бал становить не більше 10 балів та складається із однієї другої 

балів за Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових предметів або призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України та за успішне закінчення 

підготовчих курсів НАУ. 

 


