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„Львівська політехніка“

З

аснований усередині XIX століття
Національний університет „Львівська політехніка“ впродовж майже
170 років плекає вітчизняну технічну
еліту, розвиває і примножує багаті
наукові та освітянські традиції, посідаючи гідне місце серед найавторитетніших вищих навчальних закладів
нашої держави.
Це — найстаріша у Східній Європі
та Україні вища академічна технічна
школа.
Львівська політехніка завжди
себе ідентифікувала як повноцінний
європейський університет. Тут працювали світила європейської та світової
науки, видатні вчені-фундатори відомих
у світі наукових шкіл і напрямів.
Викарбуваний на фронтоні голов
ного корпусу Львівської політехніки
напис „LITTERIS ET ARTIBUS“ — „Науками
і Мистецтвом“ залишається таким же
актуальним, як і 170 років тому, коли був
заснований університет. Адже саме завдяки цим фундаментальним поняттям
рухається весь цивілізаційний прогрес
людства.
Цю крилату назву має і представ
ницький міжнародний фестиваль моло
дих науковців, який традиційно про
водять в університеті. Він збирає у стінах

Львівської політехніки понад тисячу
молодих вчених із майже 20 країн світу. Мета його — сприяти формуванню
молодої української наукової еліти,
стимулювати її інтеграцію у світовий
науковий простір, а також налагоджувати співпрацю між представниками
різних дослідницьких шкіл.
Упродовж десятків років у Львівській
політехніці плідно працюють Інститут
архітектури, який одним з перших в
Україні почав готувати фахівців з архітектури, а потім і дизайну та рестав
рації творів мистецтва, а також єдиний
в Україні Інститут геодезії.
В останні кілька років в університеті
сформовані нові навчально-наукові під
розділи — Інститут права та психології
та Інститут екології, природоохоронної
діяльності та туризму ім. В. Чорновола.
У Львівській політехніці нині готують
фахівців не тільки інженерних професій,
а й фахівців гуманітарної сфери. Зокрема, Інститут соціальних та гуманітарних
наук готує соціологів та соціальних
працівників.
Фахівців-економістів, спеціалістів з
маркетингу, менеджменту, міжнародної
економіки, обліку і аудиту, фінансів
і кредиту готує один із найбільших у
Політехніці Інститут економіки та ме
неджменту.

Національний університет «Львівсь
ка політехніка» за різноманітними
міжнародними освітніми рейтингами
постійно входить до чільної п’ятірки
найкращих українських вищих нав
чальних закладів.
І ще один промовистий факт: за результатами вступних кампаній останніх
років Львівська політехніка стала одним
із перших серед усіх українських ВНЗ за
кількістю поданих заяв вступників.
З року в рік ми невпинно розши
рюємо міжнародну співпрацю. Львівська
політехніка є членом цілої низки
міжнар одних університетських та
студентських асоціацій, зокрема Європейської асоц іації університетів
(EUA), Асоціації унів ерситетів Карпатського регіону, Альянсу університетів за демократію, Асоціації обміну студентами для освоєння техніч
ного досвіду IAESTE. Укладено понад
100 угод із зарубіжними вищими нав
чальн ими закладами та науковими
установами щодо спільних наукових
досліджень та обміну студентами і викладачами.
Дбає Львівська політехніка і про
повноцінне працевлаштування своїх
вихованців: тут щорічно проводять цілу
низку традиційних ярмарків кар’єри,
регулярні зустрічі із потенційними ро
ботодавцями.
Значну профорієнтаційну роботу
проводить створений в університеті
унікальний підрозділ — Інтелектуальний
навчально-науковий центр професійнокар’єрної орієнтації.
Останнім часом значно оновлено
матеріально-технічну базу та соціальну
інфраструктуру. До послуг студентів
— 17 гуртожитків, поліклініка, лікарня,
санаторій-профілакторій, понад 40 навчальних корпусів, комп’ютерні класи,
інтернет-ресурс, науков о-технічна
бібліотека, стад іон і два навчальноспортивні корпуси з дев’ятьма спеціалізованими залами, басейном, лижною
базою, літньою спортивною зоною та
стрілецьким тиром.
Університет має унікальний відпо-
чинковий комплекс. Зокрема, чотири
навчально-оздоровчі табори: в Турківському районі (село Розлуч), в Миколаївській області (селище Коблеве), у
Карпатах (селище Славське) та в селі
Зозулі Золочівського району Львівської
області.
Університет протягом останніх
5 років – серед найкращих вишів України
ІІІ–ІV рівнів акредитації.
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Витяг з Правил прийому*
на навчання до Національного університету
„Львівська політехніка“ у 2016 році

Правила прийому на навчання до Університету
розробила Приймальна комісія Національного університету „Львівська політехніка“ згідно з Умовами
прийому до вищих навчальних закладів України в
2016 році.
Правила розміщено на офіційному веб-сайті:
http://www.lp.edu.ua/.
Національний університет „Львівська політехніка“
здійснює підготовку фахівців за ступенями бакалавра,
магістра та освітньо-кваліфікаційними рівнями (далі
ОКР) молодшого спеціаліста, спеціаліста відповідно до ліцензії АЕ № 636468 від 10.06.2015 р., у тому числі
відокремлених структурних підрозділах університету:
Інститут підприємництва та перспективних технологій, вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації —
Золочівський коледж, Коломийський політехнічний
коледж, Львівський автомобільно-дорожній коледж,
Львівський коледж „Інфокомунікації“, Львівський
техніко-економічний коледж, Технічний коледж,

Технологічний коледж, Хмельницький політехнічний
коледж.
Вступникам у разі потреби надаються під час вступу місця
у гуртожитках університету, умови поселення до яких розміщені на веб-сайті: http://www.studcity.org/settlement/.
Організацію прийому вступників на навчання до університету здійснює Приймальна комісія та відбіркові комісії
відокремлених структурних підрозділів.
Розклад роботи Приймальної комісії університету під
час прийому документів та проведення конкурсного відбору
такий:
●● 4 липня — 7 серпня: понеділок — п’ятниця (9.00–13.00;
14.00–18.00); субота ― (9.00–13.00); неділя — вихідний;
●● 8–31 серпня: понеділок — п’ятниця (9.00–13.00; 14.00–
17.00); субота, неділя — вихідні.
Приймання заяв і документів, вступні випробування,
конкурсний відбір та зарахування на перший курс навчання
вступників на основі базової та повної загальної середньої
освіти проводиться в такі терміни:

Денна
форма навчання

Етапи вступної кампанії

Початок приймання заяв та
документів
Закінчення приймання заяв
та документів від осіб, які
мають проходити творчий
конкурс або складають вступні
екзамени, або проходять
співбесіду
Закінчення приймання заяв
та документів від осіб, які
не складають вступних
випробувань і не проходять
творчі конкурси
Терміни проведення творчих
конкурсів
Терміни проведення вступних
випробовувань
Терміни проведення співбесіди
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників з
наданням рекомендацій
Терміни подачі оригіналів
документів

Терміни зарахування вступників

базової
загальної
середньої

Заочна форма навчання
Вступники на основі освіти
повної
повної загальної середньої
загальної
середньої

11 липня

11 липня

15 серпня **

18 година
20 липня

18 година
20 липня

18 година
20 липня

15 година
26 серпня

―

18 година
27 липня

18 година
27 липня

15 година
23 серпня

18–27 липня

25–27 серпня

21–27 липня

25–27 серпня

21–27 липня

25–27 серпня

Не пізніше 12 години 1 серпня

29 серпня

18–27 липня
21–27 липня
―

21–27 липня

Не пізніше 12 години 1 серпня

•• на місця державного замовлення — •• на місця державного
до 18 години 5 серпня;
замовлення — до 18 години
•• на місця за кошти фізичних та
5 серпня;
юридичних осіб — не пізніше
•• на місця за кошти фізичних
18 години 10 серпня
та юридичних осіб — не
пізніше 18 години 10 серпня
•• за державним замовленням — не •• за державним замовленням —
пізніше 12 години 6 серпня;
не пізніше 12 години
•• за кошти фізичних та юридичних
6 серпня;
осіб — не пізніше 18 години
•• за кошти фізичних та
11 серпня
юридичних осіб – не
пізніше 18 години 11 серпня

*У Правилах прийому можливі зміни. Слідкуйте за інформацією на веб-сайті Львівської політехніки.
** Додатковий набір на вільні ліцензійні місця.

на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб — не пізніше
18 години
29 серпня
за кошти
фізичних та юридичних осіб —
до 18 години
29 серпня
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Дати проведення творчих конкурсів, вступних екзаменів
та співбесід затверджуються окремим графіком.
Приймання заяв і документів, фахові вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі
скороченим терміном навчання) або на другий (третій)
курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за
ОПП бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст проводиться в такі терміни:
●● початок прийому заяв та документів — 4 липня;
●● закінчення прийому заяв та документів — 18 година
20 липня;
●● терміни проведення фахових вступних випробувань —
21 – 27 липня;
●● терміни зарахування: за державним замовленням — не
пізніше 30 липня, за кошти фізичних та юридичних осіб
— не пізніше 10 серпня.
Додатковий набір на заочну форму навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб на вільні ліцензійні місця:
●● початок прийому заяв та документів — 15 серпня;
●● закінчення прийому заяв та документів — 23 серпня;
●● терміни проведення фахових вступних випробувань —
25 – 27 серпня;
●● термін зарахування — 29 серпня.
Дати проведення фахових вступних випробувань затверджуються окремим графіком.
Приймання заяв і документів, фахові вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання
вступників на основі базової та повної вищої освіти для
здобуття ОКР спеціаліст, ступеня магістра проводиться
у такі терміни:
●● початок прийому заяв та документів — 4 липня;
●● закінчення прийому заяв та документів — 15 липня;
●● терміни проведення вступних випробувань — 16 – 24
липня;
●● терміни зарахування за державним замовленням: на
ОП підготовки магістра — не пізніше 28 липня; на ОПП
спеціаліста — не пізніше 1 серпня; за кошти фізичних та
юридичних осіб — не пізніше 5 серпня.
Додатковий набір на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб на вільні ліцензійні місця:
●● початок прийому заяв та документів — 15 серпня;
●● закінчення прийому заяв та документів — 23 серпня;
●● терміни проведення фахових вступних випробувань —
25 – 27 серпня;
●● термін зарахування — 29 серпня.
Дати проведення фахових вступних випробувань, екзаменів з іноземної мови та додаткових вступних випробувань
у формі співбесіди затверджуються окремим графіком.
Приймання заяв і документів та зарахування на перший
курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за
ОПП бакалавра від осіб, які здобули базову або повну вищу
освіту за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
проводиться в такі терміни:
●● початок прийому заяв та документів — 4 липня;
●● закінчення прийому заяв та документів — 26 серпня.
●● термін зарахування — 29 серпня.
Вступники на навчання за ОПП бакалавра на основі
диплома молодшого спеціаліста (окрім спеціальностей
(напрямів) Інституту архітектури), здобутого за іншою
спеціальністю, допускаються до участі у фахових вступних
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випробуваннях за умови успішного проходження співбесіди
і можуть вступати лише на місця, що фінансуються за кошти
фізичних та юридичних осіб.
Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету лише в електронній формі в режимі
он-лайн на веб-сайті: http://ez.osvitavsim.org.ua. Заяви в
паперовій формі мають право подати вступники, які мають
особливі умови зарахування. Заяву в паперовій формі
вступник подає особисто до Приймальної комісії.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі
вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви
щодо інших поданих ним заяв, при цьому „1“ позначає найвищу пріоритетність.
Пріоритетність, яку вступник визначає в заяві про участь
у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.
При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста, ступенем бакалавра вступник може подати в університеті не більше ніж п’ять заяв у
паперовій або в електронній формі, на 5 спеціальностей за
держаним замовленням. На спеціальності без державного
замовлення кількість заяв не обмежується. Заяви, подані на
певний напрям підготовки (спеціальність) до університету
за різними формами навчання, вважаються фактом подання
однієї заяви.
До заяви, поданої в паперовій формі вступник додає:
●● копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на
основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього;
●● копію сертифіката, виданого у 2015 році, відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
●● копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
●● 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
●● інші копії документів вступник подає, якщо це зумовлено особливими умовами зарахування (пільги, додаткові
бали тощо).
Усі копії документів, окрім документа, що посвідчує
особу та громадянство, засвідчуються за оригіналами
Приймальною комісією. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:
●● балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних
екзаменів):
●● бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення);
●● середнього бала документа (додатка до документа) про
повну загальну середню освіту, помножених на вагові
коефіцієнти. Вагові коефіцієнти наведено у додатку 5
Правил прийому.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту
обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих
частин бала. Оцінки з документа про повну загальну середню
освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються
таким чином: „3“ відповідає „6“, „4“ відповідає „9“, „5“ відповідає „12“. Середній бал за 12-бальною шкалою переводиться у
200-бальну шкалу (Додаток 10 до Правил прийому).
До конкурсного бала додатково нараховуються бали за
однією з підстав тим вступникам, які:
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●● є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та нагороджені дипломами I – III
ступенів, можуть додатково додаватися бали за особливі
успіхи у вивчені базових предметів згідно з додатком 7 до
Правил прийому;
●● є призерами III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії
наук України за умови вступу на спеціальності, що відповідають секції наукових відділень, де вступник брав участь
у конкурсі-захисті робіт. Відповідність секцій спеціальностям визначається згідно з переліком секцій, наведених у
додатку 7 до Правил прийому;
●● у рік вступу закінчили підготовчі курси Інтелектуального
навчально-наукового центру професійно-кар’єрної
орієнтації університету, при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності відповідно
до додатку 8 Правил прийому.
Конкурсний відбір вступників на навчання за ОП підготовки магістра, спеціаліста здійснюється на підставі конкурсного бала, який обчислюється як сума балів результатів
вступного випробування з фахових дисциплін, іноземної
мови, середнього бала додатка до диплома бакалавра та
додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення із
врахуванням вагових коефіцієнтів: 0,4 — для вступного випробування з фахових дисциплін; 0,1 — для іноземної мови;
1,0 — для середнього бала додатка до диплома бакалавра.
Вступники на навчання за ОПП підготовки магістра,
спеціаліста (окрім спеціальностей (напрямів) Інституту архітектури) на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом), допускаються до участі у фахових
вступних випробуваннях за умови успішного проходження
співбесіди, і можуть вступати лише на денну форму навчання (окрім спеціалізацій спеціальностей специфічних
категорій старого Переліку).
На заочну форму навчання за ОПП підготовки спеціаліста на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом), вступники можуть вступити до
Інституту адміністрування та післядипломної освіти.
У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою,
напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України
може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць
державного замовлення для окремих категорій вступників,
визначених законом. Порядок отримання права здобуття
вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Вступник на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, який за результатами конкурсного
відбору рекомендований до зарахування на навчання,
зобов’язаний виконати вимоги для зарахування — подати
до 18 години 5 серпня оригінали документів (про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього,
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інші
документи, передбачені Правилами прийому).
Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані
підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії, та подати оригінали документів.
Рейтингові списки Приймальна комісія формує з Єдиної бази
з урахуванням пріоритетності заяв, які вказали вступники,
та оприлюднює у повному обсязі на веб-сайті університету.
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Особи, які в установлені терміни — до 18 години
5 серпня не подали до Приймальної (відбіркової) комісії
оригінали документів (не виконали вимог для зарахування),
втрачають право зарахування на навчання за державним
замовленням, а також на навчання за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права
участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних
та юридичних осіб. Рішення щодо участі вступника у конкурсі
на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних
осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до
зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, яку він подає до Приймальної
комісії університету.
Рекомендації до зарахування вступників на навчання за
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після
завершення зарахування вступників на місця державного
замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути
надана на конкурсних засадах за всіма пріоритетами, вказаними вступником при поданні заяв. Вступники, які виявили
бажання навчатися за рахунок коштів фізичних (юридичних)
осіб за напрямами підготовки та спеціальностями, на які відсутнє державне замовлення, отримують рекомендацію до зарахування за умови, що чисельність студентів в академічній
групі буде становити не менше 10 осіб.
Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до університету, вирішує Приймальна комісія.
●● Адреса Приймальної комісії: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 101, тел.: (032) 258-25-37; 258-22-65.
●● Адреса відбіркової комісії Інституту післядипломної освіти:
79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, ІV навч. корпус,
кім. 4, тел. (032) 258-25-80.
●● Адреса відбіркової комісії Інституту підприємництва та
перспективних технологій: 79044, м. Львів, вул. Горбачевського, 18, тел. (032) 297-07-55.
●● Адреса відбіркової комісії Золочівського коледжу: 80700,
Львівська обл., м. Золочів, вул. Івана Труша, 4, 		
тел. (03265) 4-21-85.
●● Адреса відбіркової комісії Коломийського політехнічного коледжу: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чехова, 20,
тел. (03433) 2-08-05.
●● Адреса відбіркової комісії Львівського автомобільно-дорожнього коледжу: 79008, м. Львів, вул. Личаківська, 2,
тел. (032) 275-34-91.
●● Адреса відбіркової комісії Львівського коледжу „Інфокомунікації“: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7, 		
тел. 032) 261-32-10.
●● Адреса відбіркової комісії Львівського техніко-економічного
коледжу: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 87, тел.: (032) 251-0499, 275-02-85.
●● Адреса відбіркової комісії Технічного коледжу: 79035, м. Львів,
вул. Пимоненка, 17, тел. (032) 270-20-50.
●● Адреса відбіркової комісії Технологічного коледжу: 79031,
м. Львів, вул. Демнянська, 15, тел. (032) 295-16-29.
●● Адреса відбіркової комісії Хмельницького політехнічного
коледжу: 29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10,
тел. (0382) 61-06-91.

З повною версією Правил прийому та усіма інформаційними таблицями з Додатками можна ознайомитися
на офіційному веб-сайті Львівської політехніки.
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Додаток 1
Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
у Національному університеті „Львівська політехніка“
Бакалавр
Галузь знань

Код

Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання

Спеціальність

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Нормативні терміни
навчання

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
07

Управління та
адміністрування

074 Публічне
управління та
адміністрування

Публічне
управління та
адміністрування

90

75

4 роки

4 роки

6900.00

4900.00 денна,
заочна

Інститут архітектури
02

Культура і
мистецтво

022 Дизайн

Дизайн

100

50

4 роки

4 роки

10500.00 5700.00 денна,
заочна

02

Культура і
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

40

10

4 роки

4 роки

10500.00 5700.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Архітектура та
містобудування

230

230

4 роки

4 роки

10500.00 5900.00 денна,
заочна

Інститут будівництва та інженерії довкілля
19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Будівництво
та цивільна
інженерія

360

345

4 роки

4 роки

9200.00

5200.00 денна,
заочна

26

Цивільна
безпека

Пожежна
безпека

50

50

4 роки

4 роки

7500.00

4900.00 денна,
заочна

261 Пожежна безпека

Інститут геодезії
10

Природничі
науки

103 Науки про
Землю

Науки про Землю 60

60

4 роки

4 роки

7000.00

4900.00 денна,
заочна

19

Архітектура
та будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

Геодезія та
землеустрій

240

4 роки

4 роки

7500.00

5200.00 денна,
заочна

6000.00

денна

240

Інститут гуманітарних та соціальних наук
02

Культура і
мистецтво

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

02

Культура і
мистецтво

05

Соціальні та
поведінкові
науки

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

25

0

4 роки

029 Інформаційна, Інформаційна,
бібліотечна
бібліотечна та
та архівна
архівна справа
справа

80

80

4 роки

4 роки

6200.00

5000.00 денна,
заочна

054 Соціологія

70

70

4 роки

4 роки

7500.00

5000.00 денна,
заочна

Соціологія
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Галузь знань

Спеціальність

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Код

Назва

Код Назва

05

Соціальні та
поведінкові
науки

055 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії

Міжнародні від- 170
носини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

110

4 роки

4 роки

7800.00

5700.00 денна,
заочна

23

Соціальна
робота

231 Соціальна
робота

Соціальна робота 60

60

4 роки

4 роки

7500.00

5000.00 денна,
заочна

Інститут дистанційного навчання
05

Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

Економіка

0

15

4 роки

5400.00 заочна

07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

0

15

4 роки

5400.00 заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

0

15

4 роки

5400.00 заочна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0

15

4 роки

4700.00 заочна

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

0

15

4 роки

4700.00 заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Будівництво
та цивільна
інженерія

0

15

4 роки

4900.00 заочна

27

Транспорт

Транспортні
технології

0

15

4 роки

5350.00 заочна

275 Транспортні
технології

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В‘ячеслава Чорновола
07

Управління та
адміністрування

076 Підприємництво, торгівля
та біржова
діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

25

0

4 роки

10

Природничі
науки

101 Екологія

Екологія

50

30

4 роки

18

Виробництво
та технології

183 Технології
захисту навколишнього
середовища

Технології захисту навколишнього середовища

20

30

24

Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

75

70

7000.00

денна

4 роки

6700.00

4900.00 денна,
заочна

4 роки

4 роки

6700.00

4900.00 денна,
заочна

4 роки

4 роки

8500.00

5700.00 денна,
заочна

4 роки

9200.00

5900.00 денна,
заочна

Інститут економіки і менеджменту
05

Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

Економіка

7

115

75

4 роки

8

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Спеціальність
Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Інститут економіки і менеджменту
05

Соціальні та
поведінкові
науки

056 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародні
економічні відносини

100

100

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподатку- 150
вання

100

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

175

150

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

360

670

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

100

60

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00 денна,
заочна

4 роки

5500.00

4900.00 денна,
заочна

5700.00

денна

Інститут енергетики та систем керування
14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

410

255

4 роки

14

Електрична
інженерія

143 Атомна енергетика

Атомна енергетика

25

0

4 роки

14

Електрична
інженерія

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

130

130

4 роки

4 роки

5000.00

4600.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизація
та комп‘ютерноінтегровані
технології

170

155

4 роки

4 роки

5400.00

4600.00 денна,
заочна

Інститут інженерної механіки та транспорту
13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Прикладна
механіка

155

130

4 роки

4 роки

4800.00

3900.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

30

30

4 роки

4 роки

4800.00

3900.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Галузеве машинобудування

150

100

4 роки

4 роки

5400.00

3900.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

136 Металургія

Металургія

30

0

4 роки

4800.00

денна

27

Транспорт

274 АвтомобільАвтомобільний
ний транспорт транспорт

175

150

4 роки

4 роки

7800.00

5700.00 денна,
заочна

27

Транспорт

275 Транспортні
технології

150

115

4 роки

4 роки

7800.00

5700.00 денна,
заочна

9500.00

5900.00 денна,
заочна

Транспортні
технології

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
03

Гуманітарні
науки

035 Філологія

Філологія

250

250

4 роки

4 роки

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

125

50

4 роки

4 роки

10600.00 5400.00 денна,
заочна

4 роки

9800.00

5400.00 денна,
заочна

8100.00

денна

8100.00

4600.00 денна,
заочна

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання

Код

Назва

Код Назва

Спеціалізація
(освітня
програма)

12

Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Комп‘ютерні науки 340
та інформаційні
технології

200

4 роки

12

Інформаційні
технології

124 Системний
аналіз

Системний аналіз 50

0

4 роки

18

Виробництво
та технології

186 Видавництво
та поліграфія

Видавництво та
поліграфія

50

4 роки

50

4 роки

Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики та метрології
12

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерна
інженерія

200

100

4 роки

4 роки

8200.00

5400.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Кібербезпека

150

120

4 роки

4 роки

8700.00

5400.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

195

175

4 роки

4 роки

5200.00

4600.00 денна,
заочна

Інститут підприємництва та перспективних технологій
05

Соціальні та
поведінкові
науки

056 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародні
економічні відносини

25

25

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00

07

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподатку- 45
вання

45

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00

07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

45

45

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00

07

Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

25

25

4 роки

4 роки

9200.00

5900.00

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Комп‘ютерні науки 75
та інформаційні
технології

75

4 роки

4 роки

9800.00

5400.00

Інститут права та психології
05

Соціальні та
поведінкові
науки

053 Психологія

Психологія

150

60

4 роки

4 роки

6000.00

3900.00 денна,
заочна

06

Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

50

40

4 роки

4 роки

6800.00

4900.00 денна,
заочна

08

Право

081 Право

Право

300

100

4 роки

4 роки

14000.00 7200.00 денна,
заочна

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
10

Природничі
науки

105 Прикладна
фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

9

50

50

4 роки

4 роки

4900.00

3900.00 денна,
заочна

10

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Спеціальність

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Нормативні терміни
навчання

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
11

Математика
та статистика

113 Прикладна
математика

Прикладна
математика

70

0

5700.00

4 роки

денна

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
15

Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та
наносистемна
техніка

Мікро- та наносистемна техніка

100

40

4 роки

4 роки

5700.00

3900.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

Електроніка

60

20

4 роки

4 роки

6200.00

3900.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації
та радіотехніка

470

350

4 роки

4 роки

7500.00

5700.00 денна,
заочна

Інститут хімії та хімічних технологій
16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології та інженерія

365

365

4 роки

4 роки

5900.00

4400.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

162 Біотехнології
та біоінженерія

Біотехнології та
біоінженерія

30

5

4 роки

4 роки

6200.00

4400.00 денна,
заочна

18

Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Харчові технології

50

15

4 роки

4 роки

6300.00

4600.00 денна,
заочна

22

Охорона
здоров’я

226 Фармація

Фармація

100

125

4 роки

4 роки

7800.00

5400.00 денна,
заочна

Магістр
Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Нормативні терміни
навчання

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Управління проектами

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9000.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Управління
фінансовоекономічною
безпекою

50

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9000.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

074 Публічне
управління та
адміністрування

Адміністративний 50
менеджмент

35

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9000.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

074 Публічне
управління та
адміністрування

Управління у
сфері економічної конкуренції

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9000.00

6300.00 денна,
заочна

15

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма на- форма
ства на
навчання навчання навчання навчання вчання
навчання форми
навчання

Спеціальність

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація
(освітня
програма)

Код

Назва

Код Назва

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Якість, станінформаційно- дартизація та
вимірювальна сертифікація
техніка

0

Нормативні терміни
навчання

11

20

1 рік 5 міс.

6320.00

Інститут архітектури
02

Культура і
мистецтво

022 Дизайн

Дизайн

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 14850.00 7920.00 денна,
заочна

02

Культура і
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Реставрація творів мистецтва

15

15

2 роки

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Архітектура буді- 30
вель і споруд

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 14850.00 7920.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Містобудування

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 14850.00 7920.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Дизайн архітектурного середовища

12

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 14850.00 7920.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Реставрація пам’яток
архітектури та
містобудування
і реконструкція
об’єктів архітектури

20

0

1 рік 5 міс.

2 роки

13580.00 6800.00 денна,
заочна

14850.00

денна

Інститут будівництва та інженерії довкілля
19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Промислове і
цивільне будівництво

30

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12420.00 6900.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Міське будівництво та господарство

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12420.00 6900.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Технології
будівельних конструкцій, виробів
і матеріалів

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12420.00 6900.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Автомобільні до- 30
роги і аеродроми

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12420.00 6900.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Мости і транспортні тунелі

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12420.00 6900.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Теплогазопостачання і вентиляція

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12420.00 6900.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Водопостачання
та водовідведення

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9950.00

6900.00 денна,
заочна

12

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ

Спеціальність

Назва

Код Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Інститут будівництва та інженерії довкілля
19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Водогосподарське та природоохоронне
будівництво

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9950.00

26

Цивільна
безпека

Пожежна безпека

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10200.00 6900.00 денна,
заочна

261 Пожежна безпека

6900.00 денна,
заочна

Інститут геодезії
10

Природничі
науки

103 Науки про
Землю

Картографія

15

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8700.00

5700.00 денна,
заочна

10

Природничі
науки

103 Науки про
Землю

Космічний моніторинг Землі

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8700.00

5700.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Геодезія

65

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8700.00

5700.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Оцінка землі
та нерухомого
майна

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 13500.00 7800.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Фотограмметрія
та дистанційне
зондування

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7500.00

5700.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Геоінформаційні системи і
технології

22

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7500.00

5700.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Землеустрій та
кадастр

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9200.00

6900.00 денна,
заочна

Інститут гуманітарних та соціальних наук
02

Культура і
мистецтво

029 Інформаційна, Інформаційна,
бібліотечна
бібліотечна та
та архівна
архівна справа
справа

20

0

1 рік 5 міс.

7500.00

денна

05

Соціальні та
поведінкові
науки

054 Соціологія

Соціологія

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8000.00

6160.00 денна,
заочна

05

Соціальні та
поведінкові
науки

055 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії

Міжнародні відносини

30

0

1 рік 5 міс.

9080.00

денна

12

Інформаційні
технології

124 Системний
аналіз

Консолідована
інформація

50

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

6160.00 денна,
заочна

23

Соціальна
робота

231 Соціальна
робота

Соціальна робота 25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8000.00

6160.00 денна,
заочна

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В‘ячеслава Чорновола
05

Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

Економіка довкілля і природних ресурсів

30

0

1 рік 5 міс.

8000.00

денна

07

Управління та
адміністрування

074 Публічне
управління та
адміністрування

Менеджмент
природоохоронної діяльності

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9000.00

6900.00 денна,
заочна

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Вартість одного
року навчання,
грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання

13

Можливість
вступу для
іноземців
та осіб без
громадянЗаочна
ства на
форма
навчання форми
навчання

Код

Назва

Код Назва

10

Природничі
науки

101 Екологія

Екологічний
контроль і аудит

30

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

10

Природничі
науки

101 Екологія

Екологія та
охорона навколишнього
середовища

40

0

1 рік 5 міс.

8200.00

денна

18

Виробництво
та технології

183 Технології
захисту навколишнього
середовища

Прикладна
екологія та
збалансоване
природокористування

25

0

1 рік 5 міс.

8200.00

денна

5400.00 денна,
заочна

Інститут економіки і менеджменту
05

Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

Прикладна
економіка

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8500.00

6900.00 денна,
заочна

05

Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

Економіка підприємства

45

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

05

Соціальні та
поведінкові
науки

056 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародна
економіка

50

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподатку- 75
вання

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

90

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент
65
організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

100

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Логістика

30

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент
інноваційної
діяльності

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Управління
інноваційною
діяльністю

60

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8500.00

6900.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

55

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9800.00

6900.00 денна,
заочна

14

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Спеціальність

Код Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Інститут енергетики та систем керування
14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні 25
системи електроспоживання

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8100.00

5900.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Системи
управління
виробництвом
і розподілом
електроенергії

20

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7100.00

5900.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Енергетичний
менеджмент

15

5

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8100.00

5900.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електричні машини і апарати

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6400.0

5900.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи
автоматизації та
електропривод

35

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6400.00

5900.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електричні систе- 25
ми і мережі

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8100.00

7200.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електричні
станції

20

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6400.00

5900.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

20

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5900.00 денна,
заочна

14

Електрична
інженерія

144 Теплоенергетика

Теплові електричні станції

20

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5900.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизоване
управління
технологічними
процесами

20

5

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5900.00 денна,
заочна

Інститут інженерної механіки та транспорту
13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Роботомеханічні системи та
комплекси

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Інженерія логістичних систем

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6900.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Технології машинобудування

25

5

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6900.00

5680.00 денна,
заочна

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

15

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання

Код

Назва

Код Назва

Спеціалізація
(освітня
програма)

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Машини і технології паковання

15

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6900.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Відновлення
та підвищення
зносостійкості
деталей і конструкцій

12

12

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Технології та
устаткування
зварювання

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

132 Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

15

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5960.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

30

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання
15
електронної промисловості

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання лег- 25
кої промисловості та побутового
обслуговування

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання
хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

15

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання
переробних і
харчових виробництв

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6200.00

5680.00 денна,
заочна

27

Транспорт

274 АвтомобільАвтомобільний
ний транспорт транспорт

50

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10200.00 6900.00 денна,
заочна

27

Транспорт

275 Транспортні
технології

Організація
перевезень і
управління на
транспорті

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10200.00 6900.00 денна,
заочна

27

Транспорт

275 Транспортні
технології

Організація та
регулювання дорожнього руху

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10200.00 6900.00 денна,
заочна

03

Гуманітарні
науки

035 Філологія

Прикладна
лінгвістика

50

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12660.00 7820.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 14660.00 7820.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Інформаційні
управляючі
системи та
технології

65

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 13320.00 7820.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Інформаційні
технології проектування

15

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 13320.00 7820.00 денна,
заочна

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій

16
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Нормативні терміни
навчання

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Системне проектування

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 13320.00 7820.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Системи штучного інтелекту

50

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 13320.00 7820.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Управління проектами

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10000.00 7820.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

124 Системний
аналіз

Системи і методи прийняття
рішень

30

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12000.00 7820.00 денна,
заочна

18

Виробництво
та технології

186 Видавництво
та поліграфія

Комп’ютерні
25
технології та системи видавничополіграфічних
виробництв

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12000.00 7500.00 денна,
заочна

Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики та метрології
12

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

35

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10700.00 7300.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Системне програмування

35

5

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10700.00 7300.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Спеціалізовані
комп’ютерні
системи

35

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10700.00 7300.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Безпека
інформаційних і
комунікаційних
систем

15

10

2 роки

2 роки

14533.00 7000.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Системи
45
технічного захисту інформації,
автоматизація її
обробки

10

2 роки

2 роки

14533.00 7000.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Управління
інформаційною
безпекою

5

5

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10900.00 7500.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Адміністративний менеджмент
у сфері захисту
інформації

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10900.00 7500.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Комп’ютеризовані 40
системи
управління та
автоматика

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9080.00

6320.00 денна,
заочна

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність
Спеціалізація
(освітня
програма)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
30

0

1 рік 5 міс

9080.00

денна

Код

Назва

Код Назва

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Метрологія та
інформаційно- вимірювальна
вимірювальна техніка
техніка

35

35

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6320.00

5400.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

30

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6600.00

5400.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Прилади і
інформаційно- системи точної
вимірювальна механіки
техніка

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5900.00

5400.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Інформаційні
інформаційно- технології в привимірювальна ладобудуванні
техніка

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6600.00

5400.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Якість, станінформаційно- дартизація та
вимірювальна сертифікація
техніка

35

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6320.00

6400.00 денна,
заочна

Комп’ютерні
системи управління рухомими
об’єктами

Метрологічне
забезпечення
випробувань та
якості продукції

Інститут підприємництва та перспективних технологій
12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Комп‘ютерний
еколого-економічний моніторинг

17

15

0

1 рік 5 міс

1200.00

Інститут права та психології
05

Соціальні та
поведінкові
науки

053 Психологія

Психологія

50

0

1 рік 5 міс

7000.00

денна

06

Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

50

0

1 рік 5 міс.

7200.00

денна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Управління
навчальним закладом

50

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5400.00 денна,
заочна

08

Право

081 Право

Правознавство

230

130

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 16000.00 11220.00 денна,
заочна

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
05

Соціальні та
поведінкові
науки

055 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії

Міжнародна
інформація

30

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9080.00

10

Природничі
науки

105 Прикладна
фізика та наноматеріали

Прикладна
фізика

20

0

1 рік 5 міс

6400.00

7500.00 денна,
заочна

денна

18

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Спеціальність

Код Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
11

Математика
та статистика

113 Прикладна
математика

Прикладна
математика

20

0

1 рік 5 міс

6900.00

денна

11

Математика
та статистика

113 Прикладна
математика

Математичне
та комп’ютерне
моделювання

20

0

1 рік 5 міс

6900.00

денна

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Інформаційнокомунікаційні
технології

10

0

1 рік 5 міс

6900.00

денна

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
15

Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та
наносистемна
техніка

Лазерна і
оптоелектронна
техніка

10

0

1 рік 5 міс

8200.00

денна

15

Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та
наносистемна
техніка

Фізична та
біомедична
електроніка

25

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

5400.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та
наносистемна
техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

20

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

5400.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

20

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

5400.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Радіотехніка

20

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8660.00

5400.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Апаратура
радіозв’язку,
радіомовлення і
телебачення

25

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

5400.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікаційні системи та
мережі

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11200.00 7480.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Інформаційні
мережі зв’язку

40

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11200.00 7480.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Радіоелектронні 20
пристрої, системи
та комплекси

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

5400.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Радіоелектронні
апарати та засоби

30

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

5400.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Технології та
30
засоби телекомунікацій

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11200.00 7480.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Біотехнічні та
медичні апарати
і системи

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8200.00

10

5400.00 денна,
заочна

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Нормативні терміни
навчання

Інститут хімії та хімічних технологій
16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології переробки
полімерних та
композиційних
матеріалів

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології неорганічних
речовин

10

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології тугоплавких
неметалевих
і силікатних
матеріалів

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Технічна електрохімія

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології палива
та вуглецевих
матеріалів

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології органічних
речовин

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Процеси і обладнання хімічних
виробництв

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні техноло- 20
гії високомолекулярних сполук

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Комп’ютерна хімічна інженерія

20

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології харчових
добавок та
косметичних
засобів

20

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7200.00

5700.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

162 Біотехнології
та біоінженерія

Фармацевтична
біотехнологія

15

5

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7800.00

5900.00 денна,
заочна

18

Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Технології продуктів бродіння і
виноробства

15

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7800.00

5900.00 денна,
заочна

22

Охорона
здоров’я

226 Фармація

Технології
фармацевтичних
препаратів

50

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9600.00

7120.00 денна,
заочна

Інститут підприємництва та перспективних технологій
07

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

19

Облік і оподатку- 55
вання

0

3 роки

3900.00

20

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Молодший спеціаліст
Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Нормативні терміни
навчання

Інститут підприємництва та перспективних технологій
07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

50

0

3 роки

3900.00

07

Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

50

0

3 роки

3900.00

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Комп’ютерні науки 50
та інформаційні
технології

0

4 роки

3900.00

Спеціаліст
Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Нормативні терміни
навчання

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
05

Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

Економіка і підприємництво

0

125

2 роки

8200.00

05

Соціальні та
поведінкові
науки

056 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародна
економіка

0

15

2 роки

8200.00

07

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподатку- 0
вання

50

2 роки

8200.00

07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

0

150

2 роки

8200.00

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент
організацій і
адміністрування

0

75

2 роки

8200.00

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

0

75

2 роки

8200.00

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Логістика

0

15

2 роки

8200.00

07

Управління та
адміністрування

074 Публічне
управління та
адміністрування

Управління у
сфері економічної конкуренції

30

30

1 рік

2 роки

9800.00

8200.00

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

21

Код

Назва

Код Назва

Спеціалізація
(освітня
програма)

07

Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

0

25

2 роки

8200.00

10

Природничі
науки

101 Екологія

Екологія та
охорона навколишнього
середовища

0

10

2 роки

8200.00

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Інформаційні
управляючі
системи та
технології

0

25

2 роки

8200.00

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електричні
станції

0

25

2 роки

8200.00

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електричні систе- 0
ми і мережі

30

2 роки

8200.00

14

Електрична
інженерія

144 Теплоенергетика

Теплові електричні станції

0

30

2 роки

8200.00

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Метрологія та
інформаційно- вимірювальна
вимірювальна техніка
техніка

0

20

2 роки

8200.00

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Якість, станінформаційно- дартизація та
вимірювальна сертифікація
техніка

0

20

2 роки

8200.00

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології палива
та вуглецевих
матеріалів

0

20

2 роки

8200.00

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Інформаційні
мережі зв’язку

0

25

2 роки

8200.00

18

Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Технології продуктів бродіння і
виноробства

0

15

2 роки

8200.00

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Промислове і
цивільне будівництво

0

30

2 роки

9100.00

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Автомобільні до- 0
роги і аеродроми

10

2 роки

9100.00

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Теплогазопостачання і вентиляція

0

20

2 роки

9100.00

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Водопостачання
та водовідведення

0

15

2 роки

8600.00

22

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ


Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання

Спеціальність

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Нормативні терміни
навчання

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Міське будівни- 0
цтво та господарство

15

2 роки

9100.00

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Геодезія

0

20

2 роки

9000.00

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Землеустрій та
кадастр

0

20

2 роки

9000.00

22

Охорона
здоров’я

226 Фармація

Технології
фармацевтичних
препаратів

0

20

2 роки

8200.00

26

Цивільна
безпека

261 Пожежна безпека

Пожежна безпека

0

15

2 роки

9100.00

27

Транспорт

274 АвтомобільАвтомобільний
ний транспорт транспорт

0

25

2 роки

8900.00

27

Транспорт

275 Транспортні
технології

0

15

2 роки

8900.00

Організація і
регулювання дорожнього руху

Інститут архітектури
02

Культура і
мистецтво

022 Дизайн

За видами

75

55

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12980.00 6820.00 денна,
заочна

02

Культура і
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Реставрація творів мистецтва

25

10

2 роки

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Реставрація пам’яток
архітектури та
містобудування
і реконструкція
об’єктів архітектури

40

0

1 рік 5 міс.

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Архітектура буді- 90
вель і споруд

90

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12980.00 6820.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Містобудування

40

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12980.00 6820.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 191 Архітектура
будівництво
та містобудування

Дизайн архітектурного середовища

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12980.00 6820.00 денна,
заочна

2 роки

15773.00 7920.00 денна,
заочна

12980.00

денна

Інститут будівництва та інженерії довкілля
19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Промислове і
цивільне будівництво

100

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Міське будівни- 40
цтво та господарство

70

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11150.00 6080.00 денна,
заочна

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11150.00 6080.00 денна,
заочна

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Код

Назва

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Технології
50
будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11150.00 6080.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Автомобільні до- 70
роги і аеродроми

60

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11150.00 6080.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Мости і транспортні тунелі

50

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11150.00 6080.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Теплогазопостачання і вентиляція

85

65

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11150.00 6080.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Водопостачання
та водовідведення

65

65

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9200.00

19

Архітектура та 192 Будівництво
будівництво
та цивільна
інженерія

Водогосподарське та природоохоронне
будівництво

25

0

1 рік 5 міс.

9200.00

денна

26

Цивільна
безпека

Пожежна безпека

50

35

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9200.00

6080.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Геодезія

140

150

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7950.00

6080.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Землеустрій та
кадастр

80

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7950.00

6080.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Геоінформаційні системи і
технології

50

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6430.00

4860.00 денна,
заочна

19

Архітектура та 193 Геодезія та
будівництво
землеустрій

Фотограмметрія
та дистанційне
зондування

50

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6430.00

4860.00 денна,
заочна

261 Пожежна безпека

23

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання

Спеціальність

Код Назва



6080.00 денна,
заочна

Інститут геодезії

Інститут гуманітарних та соціальних наук
02

Культура і
мистецтво

029 Інформаційна, Інформаційна,
бібліотечна
бібліотечна та
та архівна
архівна справа
справа

44

30

1рік

1рік

6900.00

5280.00 денна,
заочна

05

Соціальні та
поведінкові
науки

054 Соціологія

Соціологія

50

50

1рік

1рік

7500.00

5400.00 денна,
заочна

23

Соціальна
робота

231 Соціальна
робота

Соціальна робота 35

35

1рік

1рік

7500.00

5400.00 денна,
заочна

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В‘ячеслава Чорновола
10

Природничі
науки

101 Екологія

Екологія та
охорона навколишнього
середовища

80

70

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6860.00

24

Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризмознавство

25

0

1рік

11280.00

4900.00 денна,
заочна

денна

24

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Спеціальність

Код Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Інститут економіки і менеджменту
05

Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

Економіка підприємства

200

75

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

05

Соціальні та
поведінкові
науки

056 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародна
економіка

50

35

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподатку- 150
вання

100

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

216

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент
150
організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)

75

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

200

100

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Логістика

30

15

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

07

Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

85

60

1рік

1рік

9800.00

6300.00 денна,
заочна

175

Інститут енергетики та систем керування
14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і комплекси
транспортних
засобів

30

0

1 рік 5 міс.

5500.00

денна

14

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Електропобутова
техніка

30

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5500.00

4820.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизоване
управління
технологічними
процесами

50

70

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5950.00

4820.00 денна,
заочна

Інститут інженерної механіки та транспорту
13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Роботомеханічні системи та
комплекси

30

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Інженерія логістичних систем

15

15

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6140.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Технології машинобудування

50

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6140.00

4800.00 денна,
заочна

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність
Спеціалізація
(освітня
програма)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

25

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання

Код

Назва

Код Назва

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Технології та
устаткування
зварювання

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Машини і технології паковання

50

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6140.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

Відновлення
та підвищення
зносостійкості
деталей і конструкцій

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

132 Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 4800.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання
30
електронної промисловості

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання
хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

30

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

60

60

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання
переробних і
харчових виробництв

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

13

Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

Обладнання лег- 25
кої промисловості та побутового
обслуговування

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5560.00

4800.00 денна,
заочна

27

Транспорт

274 АвтомобільАвтомобільний
ний транспорт транспорт

175

150

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9760.00

6020.00 денна,
заочна

27

Транспорт

275 Транспортні
технології

Організація
перевезень і
управління на
транспорті

50

0

1 рік 5 міс.

9760.00

денна

27

Транспорт

275 Транспортні
технології

Організація та
регулювання дорожнього руху

115

130

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9760.00

6020.00 денна,
заочна

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
03

Гуманітарні
науки

035 Філологія

Прикладна
лінгвістика

200

250

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12000.00 6480.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

75

75

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12330.00 6480.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Інформаційні
управляючі
системи та
технології

145

100

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12000.00 6480.00 денна,
заочна

26

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ


Назва

Спеціальність
Спеціалізація
(освітня
програма)

Код Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Інформаційні
технології проектування

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12000.00 6480.00 денна, заочна

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Системне проектування

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 12000.00 6480.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

124 Системний
аналіз

Системи і методи прийняття
рішень

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11460.00 6480.00 денна,
заочна

18

Виробництво
та технології

186 Видавництво
та поліграфія

Комп’ютерні
50
технології та системи видавничополіграфічних
виробництв

50

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10660.00 5400.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

75

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9560.00

5400.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Спеціалізовані
комп’ютерні
системи

60

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9560.00

5400.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Системне програмування

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9560.00

5400.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Управління
інформаційною
безпекою

12

12

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10240.00 5700.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Безпека
інформаційних і
комунікаційних
систем

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10440.00 5700.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Системи
70
технічного захисту інформації,
автоматизація її
обробки

70

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10440.00 5700.00 денна,
заочна

12

Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Адміністративний менеджмент
у сфері захисту
інформації

13

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 10240.00 5700.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Комп’ютеризовані 50
системи
управління та
автоматика

100

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8140.00

4940.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Прилади і
інформаційно- системи точної
вимірювальна механіки
техніка

20

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5200.00

4400.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Метрологія та
інформаційно- вимірювальна
вимірювальна техніка
техніка

95

95

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5900.00

4400.00 денна,
заочна

Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики та метрології

13

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність
Спеціалізація
(освітня
програма)

Код

Назва

Код Назва

15

Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та Якість, станінформаційно- дартизація та
вимірювальна сертифікація
техніка

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

65

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 5900.00

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
45

5000.00 денна,
заочна

Інститут підприємництва та перспективних технологій
05

Соціальні та
поведінкові
науки

056 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародна
економіка

30

30

1 рік

1 рік

9800.00

6300.00

07

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподатку- 50
вання

50

1 рік

1 рік

9800.00

6300.00

07

Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

50

50

1 рік

1 рік

9800.00

6300.00

07

Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

25

25

1 рік

1 рік

9800.00

6300.00

12

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Комп‘ютерний
еколого-економічний моніторинг

15

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 11000.00 7000.00

Інститут права та психології
08

Право

081 Право

Правознавство

27

50

50

1 рік

1 рік

14000.00 8200.00 денна,
заочна

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
05

Соціальні та
поведінкові
науки

055 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії

Міжнародна
інформація

70

0

1 рік 5 міс.

7800.00

денна

10

Природничі
науки

105 Прикладна
фізика та наноматеріали

Прикладна
фізика

10

0

1 рік 5 міс.

4900.00

денна

11

Математика
та статистика

113 Прикладна
математика

Прикладна
математика

30

0

1 рік 5 міс.

5900.00

денна

11

Математика
та статистика

113 Прикладна
математика

Математичне
та комп’ютерне
моделювання

20

0

1 рік 5 міс.

5900.00

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
15

Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та
наносистемна
техніка

Лазерна і
оптоелектронна
техніка

15

0

1 рік 5 міс.

6400.00

денна

15

Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та
наносистемна
техніка

Мікро та наноелектронні
прилади та
пристрої

30

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6400.00

4500.00 денна,
заочна

15

Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та
наносистемна
техніка

Фізична та
біомедична
електроніка

50

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6400.00

4500.00 денна,
заочна

28

Галузь знань

Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Спеціальність

Код Назва

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма
форма
ства на
навчання навчання навчання навчання навчання навчання форми
навчання
Ліцензовані обсяги

Спеціалізація
(освітня
програма)

Нормативні терміни
навчання

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
17

Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

40

10

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6400.00

4500.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Радіотехніка

40

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7500.00

4500.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Апаратура
радіозв’язку,
радіомовлення і
телебачення

40

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7500.00

4500.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Радіоелектронні 35
пристрої, системи
та комплекси

20

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7500.00

4500.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Радіоелектронні
апарати та засоби

50

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7500.00

4500.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікаційні системи та
мережі

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9500.00

6200.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Інформаційні
мережі зв’язку

95

95

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9500.00

6200.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Біотехнічні та
медичні апарати
і системи

45

45

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 7500.00

4500.00 денна,
заочна

17

Електроніка
та телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Технології та
50
засоби телекомунікацій

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 9500.00

6200.00 денна,
заочна

Інститут хімії та хімічних технологій
16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології харчових
добавок та
косметичних
засобів

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні техноло- 40
гії високомолекулярних сполук

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології неорганічних
речовин

25

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології органічних
речовин

45

45

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Технічна електрохімія

35

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології тугоплавких
неметалевих
і силікатних
матеріалів

40

25

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

Спеціальний випуск
червень 2016

Галузь знань

Спеціальність
Спеціалізація
(освітня
програма)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

29

Вартість одного
Можливість
року навчання, грн. вступу для
іноземців
та осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянформа
форма
форма
форма
форма на- форма
ства на
навчання навчання навчання навчання вчання
навчання форми
навчання

Код

Назва

Код Назва

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології палива
та вуглецевих
матеріалів

65

65

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

161 Хімічні
технології та
інженерія

Хімічні технології переробки
полімерних та
композиційних
матеріалів

40

40

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6080.00

4800.00 денна,
заочна

16

Хімічна та
біоінженерія

162 Біотехнології
та біоінженерія

Фармацевтична
біотехнологія

30

5

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6300.00

5040.00 денна,
заочна

18

Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Технології продуктів бродіння і
виноробства

40

30

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 6300.00

5040.00 денна,
заочна

22

Охорона
здоров’я

226 Фармація

Технології
фармацевтичних
препаратів

120

125

1 рік 5 міс. 1 рік 5 міс. 8260.00

5200.00 денна,
заочна

30

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Додаток 5
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)
Бакалавр
Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
074

Публічне управління
та адміністрування

Публічне управління 1. Українська мова
та адміністрування
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

0,05

0.05

106
106

Інститут архітектури
022

023

191

Дизайн

Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

Архітектура та містобудування

Дизайн

Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

Архітектура та
містобудування

1. Українська мова
та література

0,2

106

2. Історія України

0,2

106

3. Творчий конкурс
Етап 1: рисунок
голови натурника
Етап 2: композиція
Етап 3: живопис

0,5

124

1. Українська мова
та література

0,2

106

2. Історія України

0,2

106

0,05

0.05

3. Творчий конкурс
Етап 1: рисунок
голови натурника
Етап 2: композиція
Етап 3: живопис

0,5

124

1. Українська мова
та література

0,2

106

2. Математика

0,2

106

3. Творчий конкурс
Етап 1: рисунок архітектурної деталі
Етап 2: креслення
Етап 3: композиція

0,05

0,05

0.05

0.05

0,5

124

Інститут будівництва та інженерії довкілля
192

Будівництво та
цивільна інженерія

Будівництво та
цивільна інженерія

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

106
0,05

0.05

106
106

Спеціальний випуск
червень 2016

Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Назва

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

1. Українська мова
та література

0,3

2. Творчий конкурс
Етап 1: креслення

0,25

3. Математика

0,35

3. Фізика

0,35

106

3. Хімія

0,35

106

106

0,05

0.05

124
106

Інститут геодезії
103

193

Науки про Землю

Геодезія та землеустрій

Науки про Землю

Геодезія та землеустрій

1. Українська мова
та література

0,3

2. Географія

0,35

3. Фізика

0,25

3. Історія України

0,25

106

3. Математика

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Географія

0,35

3. Іноземна мова

0,25

3. Історія України

0,25

106

3. Математика

0,25

106

106
0,05

0,05

0.05

0.05

106
106

106
106

Інститут гуманітарних та соціальних наук
027

029

054

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

Соціологія

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

Соціологія

1. Українська мова
та література

0,3

2. Історія України

0,35

3. Математика

0,25

3. Географія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Історія України

0,35

3. Математика

0,25

3. Географія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Іноземна мова

0,35

3. Історія України

0,25

3. Математика

0,25

106

3. Географія

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

31

106
106

106
106

106
106

32

Спеціальний випуск
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

Інститут гуманітарних та соціальних наук
055

231

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії

Соціальна робота

Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

Соціальна робота

1. Українська мова
та література

0,3

2. Іноземна мова

0,35

106
106
0,05

0.05

3. Історія України

0,25

106

3. Математика

0,25

106

3. Географія

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,35

106

2. Іноземна мова

0,3

106
0,05

0.05

3. Історія України

0,25

106

3. Математика

0,25

106

3. Географія

0,25

106

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В‘ячеслава Чорновола
076

101

183

242

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Екологія

Технології захисту
навколишнього
середовища

Туризм

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Екологія

Технології захисту
навколишнього
середовища

Туризм

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

106
106
0,05

0.05

3. Географія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

106
0,05

0.05

3. Географія

0,25

106

3. Хімія

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

106
0,05

0.05

3. Географія

0,25

106

3. Хімія

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Географія

0,35

106
0,05

0.05

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

3. Математика

0,25

106

Спеціальний випуск
червень 2016

Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

Інститут економіки і менеджменту
051

056

Економіка

Міжнародні економічні відносини

Економіка

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25
0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

3. Історія України
071

072

073

075

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

106
0,05

0,05

0.05

0.05

106
106

106
106
106

0,05

0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

0.05

106
106

106
106

106
106

106
106

Інститут енергетики та систем керування
141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

106
0,05

0.05

33

106
106

34
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ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ


Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

Інститут енергетики та систем керування
143

144

151

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані технології

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Автоматизація
та комп‘ютерноінтегровані технології

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

106
106

106
106

106
106

Інститут інженерної механіки та транспорту
131

132

133

136

Прикладна механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металургія

Прикладна механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металургія

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

0.05

106
106

106
106

106
106

106
105

Спеціальний випуск
червень 2016

Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Назва

274

Автомобільний
транспорт

275

Транспортні технології

Автомобільний
транспорт

Транспортні технології

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

103

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Фізика

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

106
0,05

0,05

0.05

0.05

106
106

106
106

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
035

121

122

124

186

Філологія

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки
та інформаційні технології

Системний аналіз

Видавництво та
поліграфія

Філологія

Інженерія програмного забезпечення

Комп‘ютерні науки
та інформаційні
технології

Системний аналіз

Видавництво та
поліграфія

1. Українська мова
та література

0,3

2. Іноземна мова
(англійська)

0,35

3. Історія України

0,25

3. Математика

0,25

106

3. Фізика

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

35

106
106

106
106

106
106

106
106

106
106

36

Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики та метрології
123

125

152

Комп’ютерна інженерія

Кібербезпека

Комп‘ютерна інженерія

Кібербезпека

Метрологія та інфор- Метрологія та
маційно-вимірюваль- інформаційно-виміна техніка
рювальна техніка

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3.Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

106
106

106
106

106
106

Інститут підприємництва та перспективних технологій
056

071

072

075

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

Маркетинг

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3.Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

0.05

106
106

106
106

106
106

106
106

Спеціальний випуск
червень 2016

Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Назва

122

Комп’ютерні науки
та інформаційні технології

Комп’ютерні науки
та інформаційні
технології

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

106
0,05

0.05

106
106

Інститут права та психології
053

061

081

Психологія

Журналістика

Право

Психологія

Журналістика

Право

1. Українська мова
та література

0,3

2. Біологія

0,35

3. Іноземна мова

0,25

3. Історія України

0,25

106

3. Математика

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,35

106

2. Творчий конкурс
Етап 1: написання
самостійної творчої
праці

0,25

3. Іноземна мова

0,3

106

3. Історія України

0,3

106

3. Математика

0,3

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Історія України

0,35

3. Математика

0,25

3. Географія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

106
106

124

106
106

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
105

113

Прикладна фізика та
наноматеріали

Прикладна математика

Прикладна фізика та 1. Українська мова
наноматеріали
та література

Прикладна математика

0,3

106

2. Фізика

0,35

3. Іноземна мова

0,25

3. Історія України

0,25

106

3. Математика

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова

0,25

106

3. Історія України

0,25

106

0,05

0,05

0.05

0.05

37

106
106

106
106

38

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ


Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
153

171

172

Мікро- та наносистемна техніка

Електроніка

Телекомунікації та
радіотехніка

Мікро- та наносистемна техніка

Електроніка

Телекомунікації та
радіотехніка

1. Українська мова
та література

0,3

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

106

3. Іноземна мова

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

106
106

106
106

106
106

Інститут хімії та хімічних технологій
161

162

181

226

Хімічні технології та
інженерія

Біотехнології та біоінженерія

Харчові технології

Фармація

Хімічні технології та
інженерія

Біотехнології та біоінженерія

Харчові технології

Фармація

1. Українська мова
та література

0,3

2. Хімія

0,35

3. Математика

0,25

3. Біологія

0,25

106

3. Фізика

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Хімія

0,35

3. Математика

0,25

3. Біологія

0,25

106

3. Фізика

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Хімія

0,35

3. Математика

0,25

3. Біологія

0,25

106

3. Фізика

0,25

106

1. Українська мова
та література

0,3

106

2. Хімія

0,35

3. Математика

0,25

3. Біологія

0,25

106

3. Фізика

0,25

106

106
0,05

0,05

0,05

0,05

0.05

0.05

0.05

0.05

106
106

106
106

106
106

106
106

Спеціальний випуск
червень 2016

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

39

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного
спрямувань),
Спеціалізація
ОКР молодшого спеціаліста (освітня програма)
Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага бала за особливі успіхи (призерам
IV етапу Всеукр. учнівВага
Вага
ських олімпіад, призерам
предме- атестату
III етапу Всеукр. конкурсутів серти- про повну
захисту НДР учнів –
фікату
загальну
членів МАН України)
ЗНО
освіту
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
цього ВНЗ

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в
конкурсі або
для зарахування на
навчання поза
конкурсом

Інститут підприємництва та перспективних технологій
071
072

075

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

1. Українська мова

Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова

2. Математика
2. Математика

2. Математика
122

Комп’ютерні науки
та інформаційні технології

Комп‘ютерні науки
та інформаційні
технології

1. Українська мова
2. Математика

0.05
0.05
0.05
0.05

4
4
4
4
4
4
4
4
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Додаток 6
Перелік 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
Шифр галузі

Найменування галузі знань

Спеціальність

Код спеціальності

10

Природничі науки

Науки про Землю

103

10

Природничі науки

Прикладна фізика та наноматеріали

105

11

Математика та статистика

Прикладна математика

113

12

Інформаційні технології

Інженерія програмного забезпечення

121

12

Інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122

12

Інформаційні технології

Комп’ютерна інженерія

123

12

Інформаційні технології

Системний аналіз

124

12

Інформаційні технології

Кібербезпека

125

13

Механічна інженерія

Прикладна механіка

131

13

Механічна інженерія

Матеріалознавство

132

13

Механічна інженерія

Галузеве машинобудування

133

13

Механічна інженерія

Металургія

136

14

Електрична інженерія

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

141

14

Електрична інженерія

Атомна енергетика

143

14

Електрична інженерія

Теплоенергетика

144

15

Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

15

Автоматизація та приладобудування

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152

15

Автоматизація та приладобудування

Мікро- та наносистемна техніка

153

16

Хімічна та біоінженерія

Хімічні технології та інженерія

161

16

Хімічна та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

162

17

Електроніка та телекомунікації

Електроніка

171

17

Електроніка та телекомунікації

Телекомунікації та радіотехніка

172

18

Виробництво та технології

Харчові технології

181

18

Виробництво та технології

Технології захисту навколишнього
середовища

183

18

Виробництво та технології

Видавництво та поліграфія

186

19

Архітектура та будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

192

19

Архітектура та будівництво

Геодезія та землеустрій

193

26

Цивільна безпека

Пожежна безпека

261

27

Транспорт

Автомобільний транспорт

274

27

Транспорт

Транспортні технології

275
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Додаток 9
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі
до університету у 2016 році

І. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону
України „Про вищу освіту“, Положення про Єдину державну
електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній
формі на участь у конкурсному відборі до університету та її
розгляду університетом.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
●● заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі
до вищих навчальних закладів (далі — електронна заява) —
запис, що вступник вносить в особистому електронному
кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань
освіти (далі ― Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі
он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані
ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);
●● особистий електронний кабінет вступника — веб-сторінка,
за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
●● статус електронної заяви — параметр електронної заяви,
що встановлює вищий навчальний заклад в Єдиній базі та
відображає в особистому електронному кабінеті вступника.
Параметр „Статус електронної заяви“ може набувати таких
значень:
●● „Зареєстровано в Єдиній базі“ — підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого
навчального закладу;
●● „Потребує уточнення вступником“ — електронну заяву
прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але
дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний
заклад зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення,
та зазначенням способу їх подання;
●● „Зареєстровано у вищому навчальному закладі“ — електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним
номером та в установленому порядку приймається рішення
про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
●● „Допущено до конкурсу“ — власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
●● „Відмовлено вищим навчальним закладом“ — власника
зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі
у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної
комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу
вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
●● „Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)“ — подана електронна заява вважається такою, що не
подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:
●● електронну заяву скасовано вступником в особистому
електронному кабінеті до моменту встановлення заяві
статусу „Зареєстровано у вищому навчальному закладі“
або „Потребує уточнення вступником“;

●● електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом
за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення
статусу „Рекомендовано до зарахування“ за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки,
зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
●● „Рекомендовано до зарахування“ — вступник пройшов
конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на
навчання на місця, що фінансуються за кошти державного
бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі
присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги
пункту 1 розділу XV Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2016 році, затверджених
наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі ― Умови
прийому);
●● „Виключено зі списку рекомендованих“ — вступник втратив
право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраним напрямом підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому
або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого
навчального закладу, рекомендуванням до зарахування
на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад
обов’язково зазначає причину виключення;
●● „Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб)“ — вступник у встановлені строки не
виконав вимоги пункту 1 розділу XV Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного
бюджету, але має право на зарахування на навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб;
●● „Включено до наказу“ — наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.
3. Вищі навчальні заклади не пізніше ніж до 20 червня
вносять до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання в 2016 році, при
цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:
●● структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на
якому ведеться підготовка;
●● ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);
●● назва та код напряму (спеціальності), за необхідності ― назва спеціалізації;
●● форма навчання;
●● курс, на який здійснюється прийом;
●● встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
●● ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;
●● обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років
(на поповнення);
●● перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних
та мінімальної кількості балів з предмета;
●● можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви
1. Заяву в електронній формі подають вступники,
які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не
мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами

прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім’я,
по батькові вступника у документі про освіту повинні
збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в
документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі
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повної загальної середньої освіти — також у сертифікаті
зовнішнього незалежного оцінювання.
2. Для подання електронної заяви вступник повинен
зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
●●адресу електронної пошти, до якої має доступ;
●●серію та номер документа про освіту, на основі якого
здійснюється вступ;
●●номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти);
●●серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли
й ким він виданий.
4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3
цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.
5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника
у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані
про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного
кабінету.
У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.
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6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та
пароля на інтернет-сайті за електронною адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua.
7. В особистому електронному кабінеті вступник
вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце
проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал
додатка до атестата про повну загальну середню освіту,
визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділів VII Умов
прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям
(спеціальність).
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ
вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент
подання електронна заява отримує статус „Зареєстровано в Єдиній базі“.
9. Подана електронна заява може бути скасована
вступником в особистому електронному кабінеті до
моменту отримання статусу „Зареєстровано у вищому
навчальному закладі“ або „Потребує уточнення вступником“. При цьому електронній заяві встановлюється
статус „Скасовано вступником (або вищим навчальним
закладом)“.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною комісією
вищого навчального закладу
1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує
опрацювання приймальною комісією електронних заяв,
що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно
до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до
вищого навчального закладу.
2. Електронну заяву із статусом „Зареєстровано в Єдиній базі“ приймальна комісія вищого навчального закладу
розглядає не пізніше закінчення наступного робочого дня
з дати встановлення їй відповідного статусу, а ту, у якої зазначений статус встановлено 20 липня, — до 12.00 години
поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві
один з таких статусів, що відображаються в особистому
кабінеті вступника: „Зареєстровано у вищому навчальному
закладі“ або „Потребує уточнення вступником“.
При встановленні електронній заяві статусу „Потребує
уточнення вступником“ уповноважена особа невідкладно
вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний
перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням
способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані
відображаються в особистому електронному кабінеті
вступника. Після уточнення вступником необхідних даних
уповноважена особа змінює статус електронної заяви
вступника на „Зареєстровано у вищому навчальному закладі“.
3. На підставі рішення приймальної комісії вищого
навчального закладу про допущення чи недопущення
вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до
вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси „Допущено до
конкурсу“ або „Відмовлено вищим навчальним закладом“
(із зазначенням причини відмови).
4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази,
за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту
встановлення статусу „Рекомендовано до зарахування“, що
підтверджується актом про допущену технічну помилку,
сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві

встановлюється статус „Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)“ з обов’язковим зазначенням
причини скасування. Така заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Приймальна комісія повідомляє вступника про своє
рішення у день його прийняття, після чого вступник може
подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого
вищого навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих
до зарахування на навчання.
5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви
вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого
приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу
XІІІ Умов прийому, зі статусу „Допущено до конкурсу“ на
статус „Рекомендовано до зарахування“.
Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 цього розділу, здійснюється у строки,
визначені пунктом 8 розділу V Умов прийому.
6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як „Рекомендовано до зарахування“, зобов’язаний
виконати вимоги пункту 1 розділу XV Умов.
7. Після виконання вступником вимог, передбачених
пунктом 6 цього розділу, керівник вищого навчального
закладу, на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання, видає наказ
про зарахування на навчання такого вступника, на підставі
якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви
вступника на „Включено до наказу“.
8. У разі невиконання вступником, електронна заява
якого отримала статус „Рекомендовано до зарахування“,
вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення
про рекомендування його до зарахування анулюється
приймальною комісією вищого навчального закладу. На
підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус „Виключено зі списку
рекомендованих“ або „Допущено до конкурсу (навчання
за кошти фізичних та юридичних осіб)“.
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Додаток 10
Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали
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Інститут архітектури
79013, Львів, С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 328. Тел. 258-22-39,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/?id=iarh

І

нститут архітектури готує фахівців у галузі будівництва
та архітектури, а також у галузі мистецтва.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● архітектура та містобудування (денна форма навчання,
заочна);
●● дизайн (денна, заочна);
●● образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● архітектура будівель і споруд (денна, заочна);
●● містобудування (денна, заочна);
●● дизайн архітектурного середовища (денна, заочна);
●● реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури (денна);
●● дизайн (денна, заочна);
●● реставрація творів мистецтва (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5–2 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5–2 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати в проектних та науково-дослідних інститутах; виробничих, ди
зайнерських та будівельних організаціях, що виконують
аналітичні, науково-дослідні та проектно-пошукові роботи; реставраційних майстернях та інститутах, а також
обіймати такі посади: архітектор, дизайнер інтер’єру,
старший архітектор, керівник груп архітекторів, дизайнерів або реставраторів, головний архітектор або дизайнер
проектів, районний архітектор, головний архітектор або
художник міста чи області, аналітик-дизайнер, дизайнердекоратор, дизайнер інтер’єру та обладнання, дизайнерграфік, ілюстратор, дизайнер мультимедійних об’єктів,
керівник дизайн-студії, дизайн-бюро або майстерні, реставратор, консерватор.
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Інститут будівництва
та інженерії довкілля
79013, Львів, вул. Карпінського, 6, II навчальний корпус, кімн. 221. Тел. 258-27-61,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/ibid

П

рацівники інституту викладають фундаментальні інженерні
дисципліни і готують фахівців у галузі будівництва та архітектури, а також цивільної безпеки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● будівництво та цивільна інженерія (денна форма навчання,
заочна);
●● пожежна безпека (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● промислове і цивільне будівництво (денна, заочна);
●● міське будівництво та господарство (денна, заочна);
●● технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
(денна, заочна);
●● автомобільні дороги і аеродроми (денна, заочна);
●● мости і транспортні тунелі (денна, заочна);
●● теплогазопостачання і вентиляція (денна, заочна);
●● водопостачання та водовідведення (денна, заочна);
●● водогосподарське та природоохоронне будівництво (спеціаліст (денна), магістр (денна, заочна)).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть виконувати професійну роботу в галузях: цивільного, промислового, водогосподарського та
природоохоронного будівництва, інженерного господарства
та пожежної безпеки. Можуть обіймати первинні посади майстра, майстра з організаційно-технологічного керівництва
під час вишукування, проектування, зведення, експлуатації,
відновлення та утилізації об’єктів будівельного комплексу;
інженера-проектувальника, інженера з технічного нагляду,
інженера-технолога, інженера з якості та стандартизації, інженера виробничо-технічних відділів будівельних, водогосподарських, експлуатаційних та житлово-комунальних організацій,
інженера- інспектора тощо.
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Інститут геодезії
79013, Львів, вул. Карпінського, 6, ІІ навчальний корпус, кімн. 501. Тел. 258-22-34,
веб-сайт: http://igdg.lp.edu.ua/

І

нститут є єдиним у державі спеціалізованим навчальним
закладом, який готує фахівців у галузі геодезії та землеустрою для моніторингу навколишнього середовища методами геодезії, геодинаміки, дистанційного зондування та
математичного моделювання.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● геодезія та землеустрій (денна форма навчання, заочна).
●● науки про Землю (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● геодезія (денна, заочна);
●● картографія — магістр (денна, заочна);
●● землеустрій та кадастр — спеціаліст (денна, заочна),
магістр (денна);
●● оцінка землі та нерухомого майна — магістр (денна,
заочна);
● ● геоінформаційні системи і технології — спеціаліст
(денна, заочна), магістр (денна);
●● фотограмметрія та дистанційне зондування — спеціаліст
(денна, заочна), магістр (денна);
●● космічний моніторинг землі — магістр (денна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати на підприємствах
Державної служби геодезії, картографії і кадастру України,
Міністерства освіти і науки України, Національного космічного
агентства України, в обласних, міських та районних відділах
земельних ресурсів, кадастрових бюро, в проектних, наукових і виробничих закладах різних галузей економіки України
(будівельній, транспортній, нафтогазовій, енергетичній,
водогосподарчій тощо), приватних геодезичних та землевимірювальних підприємствах для виконання геодезичних, землеоціночних робіт та робіт із землеустрою, а також у відповідних
структурах туристично-рекреаційного спрямування України.
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Інститут гуманітарних і соціальних наук
79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV корпус, кімн. 211. Тел.: 258-2-320, 258-2-331,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/igsn

І

нститут забезпечує викладання дисциплін соціально-гуманітарного профілю для студентів Львівської політехніки і готує фахівців у галузях інформаційних технологій,
соціальних та поведінкових наук, культури і мистецтва, а
також соціальної роботи.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма
навчання, заочна);
●● соціальна робота (денна, заочна);
●● соціологія (денна, заочна);
●● міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії (денна, заочна);
●● музеєзнавство, пам’яткознавство (денна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст)
●● інформаційна, бібліотечна та архівна справа — Спеціаліст
(денна, заочна), магістр (денна);
●● соціальна робота (денна, заочна);

●● соціологія —за видами діяльності (денна, заочна);
●● міжнародні відносини —лише магістр (денна);
●● консолідована інформація —лише магістр (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1 рік (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники Інституту можуть працювати в органах державного
управління, структурах місцевого та регіонального самоврядування, підрозділах з розвитку міжнародних відносин і регіональної
співпраці, візових та консульських центрах, у перекладацьких і
туристичних агенціях, державних та громадських організаціях, які
надають соціальні послуги різним категоріям населення, у спеціалізованих соціологічних службах, а також в пам’яткоохоронних
закладах та установах, що здійснюють екскурсійну діяльність.
Випускники інституту можуть виконувати роботу, пов’язану з
інформаційно-аналітичною діяльністю, дослідженням громадської думки, стратегічним плануванням, прогнозуванням, ревізією
та адмініструванням як у державних, так і комерційних структурах.

Інститут екології, природоохоронної діяльності
та туризму імені В'ячеслава Чорновола
79057 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 130, кімн. 207 тел.: (032) 258-32-18,
(032) 258-32-16, (032) 258-32-14, веб-сайт: http://www.ldi.lviv.ua

І

нститут готує фахівців у галузях природничих наук, виробництва та технологій, управління та адміністрування і
сфери обслуговування.

●● менеджмент природоохоронної діяльності — магістр (денна,
заочна);
●● економіка довкілля і природних ресурсів — магістр (денна).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Терміни підготовки

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● екологія (денна форма навчання, заочна);
●● технології захисту навколишнього середовища (денна, заочна);
●● підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна);
●● туризм (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● екологія та охорона навколишнього середовища — спеціаліст (денна, заочна), магістр (денна);
●● екологічний контроль та аудит — магістр (денна, заочна);
●● прикладна екологія та збалансоване природокористування
— магістр (денна);
●● туризмознавство — спеціаліст (денна);

●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1 — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть обіймати такі посади: екологічний напрям — інспектор з охорони природи, державний інспектор з екологічного нагляду, консультант з питань екології
в органах державної влади тощо; туристичний напрям — директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського),
керівник туристичного підприємства чи готельного господарства, завідувач бюро (подорожей, екскурсій), консультант з
туризму в органах державної влади тощо; товарознавчий напрям — керівник торговельного підприємства, комерційний
директор, комерційний агент, дистриб’ютор, дилер, брокер,
консигнатор, мерчандайзер, товарознавець тощо.
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Інститут енергетики та систем
керування
79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 127. Тел. 258-24-68,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/iesk

І

нститут здійснює викладання фундаментальних та професійно
орієнтованих інженерних дисциплін і готує фахівців у галузях
електричної інженерії та автоматизації і приладобудування.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(денна форма навчання, заочна);
●● атомна енергетика (денна);
●● теплоенергетика (денна, заочна);
●● автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (денна,
заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● електричні станції (денна, заочна);
●● електричні системи і мережі (денна, заочна);
●● електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
(денна, заочна);
●● системи управління виробництвом та розподілом електроенергії (денна, заочна);
●● електромеханічні системи автоматизації та електропривод
(денна, заочна);
●● електричні машини і апарати (денна);
●● енергетичний менеджмент (денна, заочна);
●● електричні системи і комплекси транспортних засобів —
спеціаліст (денна);
●● електропобутова техніка — спеціаліст (денна, заочна));
●● теплові електричні станції (денна, заочна);
●● теплоенергетика (денна, заочна);
●● автоматизоване управління технологічними процесами
(денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати в організаціях електроенергетичних систем і мереж, енергогенерувальних та енергопостачальних компаніях, інжинірингових та електротехнічних фірмах,
проектних і науково-дослідних організаціях, компаніях та фірмах,
що займаються: автоматизацією технологічних процесів та впровадженням ІТ-технологій у різних галузях промисловості; створенням
енергозберігаючих технологій та використанням альтернативних
джерел енергії, а також в структурах Державної системи управління
енергозбереженням.

Спеціальний випуск
червень 2016
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Інститут економiки і менеджменту
79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, кімн. 428 а.
Тел./факс: +38 (032) 258-22-10, тел.: +38 (032) 258-27-95, +38 (032) 258-26-93,
e-mail: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua, веб-сторінка: http://www.lp.edu.ua/inem

І

нститут економіки і менеджменту готує фахівців у галузях
соціальних та поведінкових наук, а також управління та
адміністрування.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● економіка (денна форма навчання, заочна);
●● менеджмент (денна, заочна);
●● маркетинг (денна, заочна);
●● міжнародні економічні відносини (денна, заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● прикладна економіка (денна, заочна);
●● економіка підприємства (денна, заочна);
●● міжнародна економіка (денна, заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна,
заочна);
●● маркетинг (денна, заочна);
●● менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності) (денна, заочна);
●● менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (денна,
заочна);
●● логістика (денна, заочна);
●● менеджмент інноваційної діяльності (денна, заочна);
●● бізнес-адміністрування (денна, заочна);
●● управління інноваційною діяльністю (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1 рік (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати економістами,
керівниками підприємств різних рівнів, дилерами, маклерами,
брокерами, митниками, фахівцями із зовнішньоекономічної
діяльності, митними брокерами, бухгалтерами, аудиторами,
PR-менеджерами, HR-фахівцями, керівниками з управління
персоналом, аналітиками, маркетологами, логістами,
менеджерами, ріелтерами, бізнес-аналітиками, радниками,
дистриб’юторами, фахівцями у сфері туризму, а також продовжити
роботу в освіті та науці.
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Інститут інженерної механіки
та транспорту
79013, Львів, вул. Професорська, 1, XIV навчальний корпус, кімн. 68. Тел. 258-24-10,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/iimt

В

інституті викладають фундаментальні інженерні дисципліни і готують фахівців у галузях машинобудування та
матеріалообробки, металургії та матеріалознавства, транспорту і транспортної інфраструктури.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● прикладна механіка (денна, заочна);
●● матеріалознавство (денна, заочна);
●● галузеве машинобудування (денна, заочна);
●● металургія (денна);
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);
●● транспортні технології (за видами) (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● роботомеханічні системи та комплекси (денна, заочна);
●● інженерія логістичних систем (денна, заочна);
●● технологія машинобудування (денна, заочна);
●● машини та технологія пакування (денна, заочна);
●● технологія та устаткування зварювального виробництва
(денна, заочна);
●● відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (денна, заочна);
●● прикладне матеріалознавство (денна, заочна);
●● колісні та гусеничні транспортні засоби (денна, заочна);
●● обладнання електронної промисловості (денна, заочна);
●● обладнання переробних і харчових виробництв (денна, заочна);
●● обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (денна, заочна);
●● обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування (денна, заочна);
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);

●● організація і регулювання дорожнього руху (денна, заочна);
●● організація перевезень і управління на транспорті (денна,
заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати конструкторами,
технологами та експлуатаційниками машин усіх типів у матеріалознавстві, металургії та металообробці, транспортній
сфері.

Спеціальний випуск
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Інститут комп’ютерних наук
та інформаційних технологій
Вул. Ст. Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімн. 513,
тел.: (032) 258-26-63, веб-сайт: http://iknit.lp.edu.ua

І

нститут готує фахівців у галузях інформаційних технологій,
гуманітарних наук, виробництва та технологій.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● видавничо-поліграфічна справа (денна, заочна);
●● інженерія програмного забезпечення (денна, заочна);
●● комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна,
заочна);
●● системний аналіз (денна);
●● філологія (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):

●● комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв (денна, заочна);
●● інформаційні технології проектування (денна, заочна);
●● інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) (денна, заочна);
●● системи штучного інтелекту — магістр (денна, заочна);
●● системне проектування — спеціаліст (денна, заочна),
магістр (денна);
●● управління проектами (управління ІТ-проектами) — магістр (денна, заочна);
●● системи та методи прийняття рішень (денна, заочна);
●● прикладна лінгвістика (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники інституту можуть працювати у сферах інформаційних технологій, автоматизації виробничих процесів як
архітектори програмних систем, програмісти, розробники
Web-сайтів, адміністратори комп’ютерних систем, фахівці у
сфері штучного інтелекту, а також як управлінці, здатні організувати, планувати та реалізовувати проекти інформаційних
технологій у різних сферах діяльності.

Інститут права та психології
79005, Львів, вул. Князя Романа, 1/3, 19-й корпус, кімн. 303, тел.: (032) 258-21-16,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/inpp

І

нститут готує фахівців за спеціальностями: право, психологія та журналістика за рахунок державного бюджету, кошти
фізичних та юридичних осіб.

МІСЦЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Випускники інституту можуть працювати в органах
прокуратури, юстиції, суду, поліції, адвокатури, нотаріату,
фіскальних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, працівниками державних та приватних структур, страхових компаній, фірм, які проводять
судову експертизу в різних сферах діяльності, зокрема
із застосуванням поліграфу; практичними психологами
в державних закладах, приватних установах та реабі
літаційних центрах; кореспондентами, журналістами,
випусковими редакторами, літературними редакторами,
відповідальними секретарями редакцій ЗМІ; працівниками прес-служб, рекламними менеджерами мас-медіа
та спеціалізованих рекламних агенцій; керівниками
навчальних закладів різних рівнів акредитації з правом
викладання, керівниками або працівниками управління
освіти різних рівнів та їх структурних підрозділів. За всіма
спеціальностями студенти освітнього ступеня «бакалавр»
мають можливість отримати крім основної спеціальності
додаткову кваліфікацію – викладач.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● право (денна, заочна);
●● психологія (денна, заочна);
●● журналістика (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):

●● правознавство (денна, заочна);
●● психологія(денна);
●● журналістика (денна);
●● управління навчальним закладом (денна, заочна).

Терміни підготовки

●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1 рік (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна).
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Інститут комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології
Вул. Ст. Бандери, 28а, 79013, м. Львів; 5-й корпус, кімн. 612,
тел.: (032) 258-25-59, (032) 258-23-94, веб-сайт: http://lp.edu.ua/ikta

І

нститут готує фахівців у галузях комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних технологій; систем керування; інтелектуальних мехатронних систем; комп’ютерної інженерії; захисту
інформації; метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних систем; систем керування та сертифікаційних
випробувань; вимірювань у нанотехнологіях.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна,
заочна);
●● кібербезпека(денна, заочна);
●● комп’ютерна інженерія (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):

●● прилади і системи точної механіки (денна, заочна);
●● інформаційні технології в приладобудуванні — магістр
(денна);
●● метрологія та вимірювальна техніка (денна, заочна);
●● метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції — магістр (денна);
●● якість, стандартизація та сертифікація (денна);
●● безпека інформаційних і комунікаційних систем (денна, заочна);
●● системи технічного захисту інформації, автоматизація її
обробки (денна, заочна);
●● адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
(денна, заочна);
●● управління інформаційною безпекою (денна, заочна);
●● комп’ютерні системи та мережі (денна, заочна);
●● системне програмування (денна, заочна);
●● спеціалізовані комп’ютерні системи (денна, заочна);
●● комп’ютеризовані системи управління та автоматика
(денна, заочна);
●● комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт) (денна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5–2 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5–2 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрологій можуть створювати, супроводжувати
і експлуатувати системні та проблемно-орієнтовані програмні засоби, бази даних комп’ютерних систем та мереж,
комп’ютерні засоби та системи, електронні прилади, засоби
комп’ютерного зв’язку, системи опрацювання зображень,
методи та засоби забезпечення і контролю якості продукції, її стандартизації і сертифікації, а також забезпечувати
технічний захист інформації, що становить державну або
комерційну таємницю.

Спеціальний випуск
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Інститут телекомунікацій,
радіоелектроніки
та електронної техніки
Вул. Професорська, 2, 79013, м. Львів; 11-й корпус, кімн. 210, 211, 212,
тел.: (032) 258-25-55, (032) 258-23-88, (032) 258-24-20, (032) 258-26-05.
веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/itre

М

етою освітньої діяльності Інституту є підготовка конкурентоспроможних на національному та
міжнародному ринках праці фахівців
у галузі інфокомунікаційних, радіоелектронних, мікроелектронних та
лазерних технологій.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● телекомунікації та радіотехніка
(денна, заочна);
●● мікро- та наносистемна техніка (денна, заочна);
●● електроніка (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і
спеціаліст):

●● апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (денна, заочна);
●● радіоелектронні пристрої, системи
та комплекси (денна, заочна);
●● радіотехніка (денна, заочна);
●● інформаційні мережі зв’язку (денна,
заочна);
●● технології та засоби телекомунікацій (денна, заочна);

●● телекомунікаційні системи та
мережі (денна, заочна);
●● радіоелектронні апарати та засоби
(денна, заочна);
●● біотехнічні та медичні апарати і системи (денна, заочна);
●● мікро- та наноелектронні прилади і
пристрої (денна, заочна);
●● фізична та біомедична електроніка
(денна, заочна);
●● лазерна і оптоелектронна техніка
(денна);

●● електронні прилади та пристрої
(денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр —1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Підприємства, фірми ІТ-технологій
телекомунікаційного та радіоелектронного профілю, засобів мас-медіа,
комп’ютерних засобів; радіомовні,
телевізійні, радіозв’язкові, навігаційні
центри та центри управління, передавання даних; підприємства та організації з виробництва, обслуговування, продажу та сертифікації мікроелектронних
засобів різноманітного призначення та
лазерних технологій; лікувальні, діагностичні, санаторні та реабілітаційні
заклади; банківські, фінансово-кредитні та комерційні установи; митні служби, ЗСУ, СБУ, МВС і податкові інспекції;
школи, ліцеї, гімназії, коледжі та інші
вищі навчальні заклади державної та
приватної власності.
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ІМФН, ІХХТ

Інститут прикладної математики
та фундаментальних наук
Вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, м. Львів, 4-й корпус, кімн. 212а,
тел.: (032) 258-21-34, (032) 258-21-29, веб-сайт: http://lp.edu.ua/imfn

І

нститут готує фахівців у галузях системних наук та кібернетики, фізико-математичних наук та міжнародних
відносин.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● прикладна математика (денна);
●● прикладна фізика та наноматеріали (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):

●● прикладна математика — магістр (денна);
●● математичне та комп’ютерне моделювання — магістр
(денна);
●● інформаційно-комунікаційні технології (денна);
●● прикладна фізика (за галузями використання) (денна);
●● міжнародна інформація (денна).

Терміни підготовки

●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр —1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники інституту займаються розробленням та реалізацією
програмного забезпечення в Україні та за кордоном, можуть працювати викладачами циклів математичних та інформаційних дисциплін у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації; вміють
створювати нові матеріали, обирати матеріали для виготовлення
виробів, розробляти технологічні процеси, проводити експертні
дослідження, розробляти технології утилізації, відновлення та вторинної переробки матеріалів; працюють аналітиками-міжнародниками чи консультантами-референтами, аналітиками, спеціалістами
з комунікацій та зв’язків з громадськістю (PR), інформаційними
брокерами, іміджмейкерами, керівниками виборчих кампаній,
співробітниками міжнародних організацій, спецслужб тощо.

Інститут хімії та хімічних
технологій
Пл. Святого Юра, 9, м. Львів, 79013; 9-й корпус, кімн.121,
meл.: (032) 258-23-10, (032) 258-22-15, веб-сайт: http://lp.edu.ua/ihht

І

нститут готує фахівців у галузях хімічної технології та інженерії, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, біотехнології та фармації.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● хімічні технології та інженерія (денна, заочна);
●● біотехнології та біоінженерія (денна, заочна);
●● харчові технології (денна, заочна);
●● фармація (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):

●● хімічні технології органічних речовин (денна, заочна);
●● хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (денна,
заочна);
●● хімічні технології неорганічних речовин (денна, заочна);
●● технічна електрохімія (денна, заочна);
●● хімічні технології високомолекулярних сполук (денна,
заочна);
●● хімічні технології переробки полімерних та композиційних
матеріалів (денна, заочна);
●● хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів (денна, заочна);
●● хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (денна, заочна);

• процеси і обладнання хімічних виробництв (денна);
• обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (денна, заочна);
• комп’ютерна хімічна інженерія (денна, заочна);
• технології продуктів бродіння і виноробства (денна, заочна);
• технології фармацевтичних препаратів (денна, заочна);
• фармацевтична біотехнологія (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр —1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати у галузях
хімічного профілю; науково-дослідницьких установах та
проектних організаціях; академічних інститутах та вищих
навчальних закладах; на підприємствах нафтопереробної та
нафтохімічної промисловості; підприємствах, що розробляють новітні матеріали та вироби, де одержують полімерні та
медичні вироби; на харчових і спиртових підприємствах; в
установах фармацевтичного, біологічного, біотехнологічного
спрямування, у закладах санітарного й екологічного нагляду,
в контрольно-аналітичних лабораторіях.

Спеціальний випуск
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Інститут адміністрування
та післядипломної освіти
Вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімн. 10,
тел.: (032) 258-22-92, (032) 258-22-06, веб-сайт: http://ipk.polynet.lviv.ua

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● публічне управління та адміністрування (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):
●● управління проектами (управління бізнес-проектами)
(денна, заочна);
●● управління фінансово-економічною безпекою (денна,
заочна);
●● адміністративний менеджмент (денна, заочна);
●● управління у сфері економічної конкуренції (денна, заочна).

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ
ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ
Інститут пропонує випускникам ВНЗ І і ІІ рівнів акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, здобути
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за скороченим терміном навчання (заочна форма), за
умови вступу на споріднену спеціальність, а також тим,
що бажають набути іншу спеціальність з акредитованих в
університеті.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● інформаційна, бібліотечна і архівна справа (заочна);
●● дизайн (заочна);
●● економіка (заочна);
●● маркетинг (заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (заочна);
●● облік і оподаткування (заочна);
●● менеджмент (заочна);
●● публічне управління та адміністрування (заочна);
●● прикладна механіка (заочна);
●● галузеве машинобудування (заочна);
●● хімічні технології та інженерія (заочна);
●● будівництво та цивільна інженерія (заочна);
●● архітектура та містобудування (заочна);
●● фармація (заочна);
●● транспортні технології (заочна);
●● автомобільний транспорт (заочна),
●● електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(заочна),
●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(заочна),
●● теплоенергетика (заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 3 роки (за скороченим терміном);
4 роки (за нормативним терміном);
●● магістр —1,5 року.

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ
Інститут пропонує фахівцям з дипломом бакалавра будьякого напряму підготовки, з дипломом спеціаліста чи магістра
будь-якої спеціальності, а також дипломом про вищу освіту з
будь-якої спеціальності, отриманим до запровадження ступеневої освіти, здобути вищу освіту за освітньо-професійною
програмою „Спеціаліст“.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (спеціаліст):

●● економіка підприємства (заочна);
●● облік i оподаткування (заочна);
●● фінанси і кредит (заочна);
●● маркетинг (заочна);
●● електричні станції (заочна);
●● електричні системи і мережі (заочна);
●● теплові електричні станції (заочна);
●● інформаційні мережі зв’язку (заочна);
●● землеустрій та кадастр (заочна);
●● промислове і цивільне будівництво (заочна);
●● автомобільні дороги і аеродроми (заочна);
●● менеджмент організацій і адміністрування (заочна);
●● менеджмент зовнiшньоекономiчної діяльності (заочна);
●● управління у сфері економічної конкуренції (заочна);
●● інформаційні управляючі системи та технології (заочна);
●● хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (заочна);
●● якість, стандартизація та сертифікація (заочна);
●● технології фармацевтичних препаратів (заочна);
●● автомобільний транспорт (заочна);
●● організація і регулювання дорожнього руху (заочна),
●● теплогазопостачання і вентиляція (заочна);
●● міжнародна економіка (заочна),
●● логістика (заочна),
●● міське будівництво та господарство (заочна),
●● пожежна безпека (заочна).
Термін підготовки — 2 роки.

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ФАХІВЦІВ
Інститут пропонує фахівцям з вищою освітою підвищення
кваліфікації через стаціонарні короткочасні тематичні курси,
що дає змогу розширити і поглибити знання та уміння за наявною спеціальністю з усіх напрямів підготовки, акредитованих
в університеті.

КУРСИ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Інститут пропонує студентам, профес орсько-вик
ладацькому та навчально-допоміжному складу університету та інших ВНЗ, а також учням ВНЗ
І–ІІ рівнів акредитації, гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх
середніх шкіл курси поглибленого вивчення іноземних мов:
англійської; німецької; польської; французької; латинської;
японської; української як іноземної.
Форма навчання — денна, вечірня.
Термін підготовки — 3,5 місяці (60/100 академ. год).
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Інститут підприємництва
та перспективних технологій
Вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 205;
вул. Січових Стрільців, 12, м. Стрий, 82400; вул. Січових Стрільців, 2, м. Дрогобич, 82100;
тел.: (032) 258-20-27, (032) 297-07-55, веб-сайт: http://ippt.lp.edu.ua

І

нститут готує фахівців у галузях комп’ютерних наук та інформаційних технологій, міжнародних економічних відносин,
обліку й оподаткування, маркетингу, фінансів, банківської
справи та страхування.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна,
заочна).
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● міжнародні економічні відносини (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, заочна);
●● маркетинг (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр і спеціаліст):

●● комп’ютерний еколого-економічний моніторинг — спеціаліст (денна, заочна), магістр (денна);
●● облік і оподаткування — спеціаліст (денна, заочна);
●● міжнародні економічні відносини — спеціаліст (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування — спеціаліст (денна, заочна);
●● маркетинг — спеціаліст (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (молодший спеціаліст):

●● комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна,
заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна);
●● маркетинг (денна).

Терміни підготовки

●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● спеціаліст — 1 рік (денна, заочна);
●● молодший спеціаліст — 3–4 роки (денна, заочна),
●● магістр —1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники інституту можуть працювати економістами,
фінансовими менеджерами, дилерами, маклерами, брокерами, бухгалтерами, аудиторами, ревізорами, аналітиками, маркетологами, логістами, фахівцями з PR; у сферах інформаційних технологій – програмістами, розробниками Web-сайтів,
адміністраторами комп’ютерних систем, а також проводити
комп’ютерний еколого-економічний моніторинг.

Інститут дистанційного навчання
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Вул. Карпінського, 2/4, Львів, 79013, 1-й корпус, кімн. 303, 309, тел.: 258-25-86, 258-23-35,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/idnc, e-mail:IDN.dept@lpnu.ua

З

метою забезпечення потреб місцевого ринку праці у фахівцях, наближення місця навчання студентів до місця їх проживання у Львівській політехніці функціонують відокремлені
структурні підрозділи – Навчально-консультаційні центри
(НКЦ) – (локальні центри заочно-дистанційного навчання):
НКЦ м. Володимир-Волинський (Волинська обл.),
вул. Луцька, 233, тел. (03342) 3-05-05;
НКЦ м. Чернівці, вул. О. Гузар, 8, тел. (03722) 3-40-60;
НКЦ м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел. (03822) 3-12-85;
НКЦ м. Хуст (Закарпатська обл.), вул. Львівська, 247,
тел. (03142) 4-31-82.
Підготовка бакалаврів у ІДН здійснюється за заочною формою
навчання шляхом проведення занять у локальних заочно-дистанційних центрах, використання технологій відеолекцій..

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ (бакалавр)
(на базі молодшого спеціаліста на другий курс):
●● будівництво;
●● пожежна безпека;
●● геодезія, картографія та землеустрій;
●● економіка підприємства;
●● фінанси і кредит;
●● облік і аудит;

●● менеджмент;
●● інженерна механіка;
●● машинобудування;
●● автомобільний транспорт;
●● транспортні технології;
●● електротехніка та електротехнології;
●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
●● комп’ютерні науки;
●● програмна інженерія;
●● комп’ютерна інженерія;
●● системна інженерія;
●● видавничо-поліграфічна справа;
●● телекомунікації;
●● харчові технології та інженерія.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр)
(на базі повної загальної середньої освіти за резуль
татами ЗНО на перший курс):

●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
●● будівництво та цивільна інженерія;
●● економіка;
●● електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
●● менеджмент;
●● транспортні технології (за видами);
●● фінанси, банківська справа та страхування.
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Львівський
автомобільно-дорожній коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. Личаківська, 2, м. Львів, 79008 тел.: (032) 275-14-68, (032) 275-99-14,
веб-сайт: http://ladk.lviv.ua
Коледж готує фахівців у галузях транспорту, механічної інженерії, архітектури та будівництва.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):
●● галузеве машинобудування (денна, заочна);
Спеціалізації:

✓✓експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання;
●● будівництво та цивільна інженерія (денна, заочна);

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади
механіка, майстра, техніка у транспортній, будівельній та
машинобудівній сферах, начальника гаража, начальника
відділу транспорту, інспектора з охорони праці, інструктора
виробничого навчання, майстра виробничого навчання,
інструктора з практичної їзди, майстра навчального полігону,
шляхового інспектора, інженера з безпеки руху, ревізора з
безпеки руху.

Спеціалізації:

✓✓будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних
доріг та аеродромів;
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);
Спеціалізації:

✓✓обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
●● транспортні технології (за видами) (денна);
Спеціалізації:

✓✓організація та регулювання дорожнього руху.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на третьому курсі навчання в Національному
університеті „Львівська політехніка“ для здобуття освітньокваліфікаційних рівнів бакалавра або магістра.

Коломийський політехнічний коледж
Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. Чехова, 20, м. Коломия, 78200, Івано-Франківська обл.,
тел.: (03433) 2-08-05, 2-44-70, 2-79-85, веб-сайт: http://www.polynet.com.ua

К

оледж готує фахівців у галузях економіки та підприємництва, менеджменту і адміністрування, інформатики та обчислювальної техніки, автоматики та управління, машинобудування та металообробки, текстильної та легкої промисловості,
оброблювання деревини.

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● маркетинг (денна);
●● менеджмент (денна);
●● інженерія програмного забезпечення (денна, заочна);
●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(денна, заочна);

●● галузеве машинобудування (денна, заочна);
●● технології легкої промисловості (денна, заочна);
●● лісове господарство (денна, заочна).
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на другому (третьому) курсі навчання в Національному університеті „Львівська політехніка“ для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади,
пов’язані із економічною, підприємницькою та управлінською
діяльністю, реалізують себе в IT-сфері, а також у виробництві
(конструювання, монтаж та обслуговування автоматизованих
систем, робота у сферах хімічної та нафтопереробної промисловості, легкої та деревооброблювальної промисловості).
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Золочівський коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. І. Труша, 4, м. Золочів, 80700, Львівська область,
тел.: (03265) 4-51-94, 7-02-52; 4-21-85, веб-сайт: http://zcollage.com.ua

К

оледж готує фахівців у галузях права, економіки та підприємництва, інформатики та обчислювальної техніки.

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● право (денна);
●● підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна);
●● облік і оподаткування (денна);
●● комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна);
●● інженерія програмного забезпечення (денна).
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на третьому курсі денної (заочної) форми

навчання в Національному університеті „Львівська політехніка“ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра
або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу можуть виконувати роботу, пов’язану
із юридичною, економічною та підприємницькою діяльністю,
працювати на посадах фахівця з інформаційних технологій,
комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з розроблення та
тестування програмного забезпечення, з формування електронних баз даних та управління ними, техніка із системного
адміністрування, фахівця з монтажу та ремонту комп’ютерної
техніки.

Техніко-економічний коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. Пасічна, 87, м. Львів, 79032 тел.: (032) 251-04-99,
веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/186

К

оледж готує фахівців у галузях економіки, права, газо-,
тепло-, водопостачання, будівництва та обслуговування
житлового фонду.

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НАПРЯМИ (бакалавр):

●● облік і аудит (денна, заочна).

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● право (денна);
●● економіка (денна, заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, заочна);
●● теплоенергетика (денна, заочна);

●● будівництво та цивільна інженерія (денна, заочна);
Спеціалізації:

✓✓будівництво та експлуатація будівель і споруд;
✓✓монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання;
✓✓монтаж і обслуговування внутрішніх санітарнотехнічних систем і вентиляції.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на другому (третьому) курсі денної форми
навчання або на третьому (четвертому) курсі заочної форми
навчання в Національному університеті „Львівська політехніка“ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра
або магістра.

ПЕРЕПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
(молодший спеціаліст):
●● будівництво та цивільна інженерія (заочна);
Спеціалізації:

✓✓будівництво та експлуатація будівель і споруд;
✓✓монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання;
✓✓монтаж і обслуговування внутрішніх санітарнотехнічних систем і вентиляції.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу можуть виконувати роботу, пов’язану
із юридичною, економічною та підприємницькою діяльністю,
працювати в будівельних, житлово-комунальних організаціях, на підприємствах теплогазопостачання, забезпечувати
експлуатацію будівель і споруд, працювати в експлуатаційних, проектних та конструкторських організаціях на посадах
майстра, виконроба, начальника виробничо-технічного
об’єднання, техніка, інженера.
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Технічний коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. Пимоненка, 17, м. Львів, 79035 тел.: (032) 270-20-50,
веб-сайт: http://techcol.com.ua

К

оледж готує фахівців у галузях управління та адміністрування, інформаційних технологій, електричної інженерії,
автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікацій. Ходорівське відділення коледжу готує фахівців у галузі
виробництва та технології переробки харчових продуктів.

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):
●● облік і оподаткування (денна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, заочна);
●● маркетинг (денна);
●● підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна);
●● інженерія програмного забезпечення (денна, заочна);
●● комп’ютерна інженерія (денна);
●● електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(денна);
●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(денна);
●● телекомунікації та радіотехніка (денна);
●● харчові технології (денна).
Коледж готує до вступу у вищі навчальні заклади громадян
України.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на другому (третьому) курсі денної форми

навчання в Національному університеті „Львівська політехніка“ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра
або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади,
пов’язані з економічною та підприємницькою діяльністю, реалізуються у сферах інформаційних технологій та
комп’ютерної техніки, електроніки та комп’ютеризованих
систем.

Технологічний коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. Демнянська, 15, м. Львів, 79031 тел.: (032) 256-03-83,
веб-сайт: http://www.tc.lviv.ua

К

оледж готує фахівців у галузях знань: культура і мистецтво,
соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право, інформаційні технології, сфера обслуговування.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):
●● дизайн (денна);

Спеціалізації:

✓✓дизайн інтер’єрів;
✓✓дизайн одягу;
✓✓дизайн стилю, зачіски та візажу.
●● економіка (денна);
●● економіка (денна);
●● підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна);
●● право (денна);
●● комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна);
●● комп’ютерна інженерія (денна);
●● туризм (денна).
Коледж готує громадян України до вступу до вищих навчальних закладів.

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на другому (третьому) курсі навчання Національного університету „Львівська політехніка“ для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Сфери працевлаштування та послуги, які можуть надавати
випускники коледжу:
творчі роботи з моделювання і створення стилю та іміджу,
надання послуг населенню;
юридична діяльність;
економічна, підприємницька та біржова діяльність, торгівля;
обслуговування і ремонт засобів обчислювальної
техніки та периферійних пристроїв, створення, використання та обслуговування інформаційних мереж; розроблення та обслуговування програмного забезпечення
та баз даних;
організація роботи туристичних фірм.
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КОЛЕДЖІ

Львівський коледж інфокомунікації
Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. Січових Стрільців, 7, м. Львів, 79007 тел.: (032) 260-32-10, 260-32-09,
веб-сайт: http://vsp-lki.lviv.ua

К

оледж готує фахівців у галузях зв’язку, інформаційно-комунікаційних мереж та культури.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● телекомунікації та радіотехніка (денна);
Спеціалізації:

✓✓обслуговування обладнання підприємств зв’язку;
✓✓організація та експлуатація поштового зв’язку.
●● інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна);
Спеціалізації:

✓✓діловодство.
Після закінчення навчального закладу студенти можуть
продовжувати навчання за денною або заочною формами навчання в Національному університеті „Львівська політехніка“
та інших ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавра або магістра.

ПРОФЕСІЇ (кваліфікований робітник):
Після 9-ти класів

●● оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

Після 11-ти класів

●● оператор поштового зв’язку;
●● електромонтер станційного устаткування телефонного
зв’язку;
●● секретар керівника (організації, підприємства, установи);
●● оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники навчального закладу працюють: на підприємствах, що надають телекомунікаційні послуги, монтують
кабельне телебачення та системи відеонагляду, обслуговують
мережі зв’язку; на державних підприємствах, у міських та
сільських радах, аудиторських фірмах, фінансових органах,
пов’язаних з комерційною діяльністю; на підприємствах, що
пов’язані з прийманням, обробкою і відправленням кореспонденції та логістикою, у службах кур’єрської доставки; на
підприємствах IT-галузі на посадах техніка з обслуговування
комп’ютерних мереж, фахівця у галузі інформаційних технологій, передавання та захисту інформації, оператора й
монтажника ІК-устаткування.

Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету „Львівська політехніка“
Вул. Зарічанська, 10, м.Хмельницький, 29015 тел.: (0382) 63-05-05,
веб-сайт: http://www.http://hpk.edu.ua

К

оледж готує фахівців у галузях соціальної та поведінкової
науки, управління та адміністрування, механічної інженерії,
транспорту та інформаційної технології.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● інженерія програмного забезпечення (денна);
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);
●● комп’ютерна інженерія (денна, заочна);
●● прикладна механіка (денна, заочна);

●● економіка(денна);
●● менеджмент(денна, заочна);
●● галузеве машинобудування(денна).
Коледж готує громадян України до вступу до вищих навчальних закладів.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на другому (третьому) курсі навчання в Національному університеті „Львівська політехніка“ для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади, які
пов’язані з:
●● обслуговуванням інформаційних мереж;
●● розробленням та обслуговуванням програмного забезпечення та баз даних;
●● обслуговуванням та ремонтом автомобілів та двигунів;
●● економічною та підприємницькою діяльністю;
●● обслуговуванням верстатів з програмним управлінням
та робототехнічних комплексів, автоматичних ліній, споряджених засобами електронно-обчислювальної техніки
та системами програмного управління на підприємствах
машинобудування та металообробки.

Спеціальний випуск
червень 2016

ІННЦПКО

61

Інтелектуальний навчально-науковий
центр професійно-кар'єрної орієнтації
Вул. Карпінського, 2/4, м. Львів, 79013, І корпус, кімн. 302, 310, 316,
тел: (067) 855-17-37; (032) 258-24-06; (032) 258-22-05, веб-сайт: http://abc.lp.edu.ua

Ц

ентр допомагає виявити професійні схильності та сприяє
вибору майбутнього фаху. Надає високий рівень знань та
забезпечує належну підготовку до вступу на навчання у Львівську політехніку.

Мала технічна академія наук
Мала технічна академія наук сприяє виявленню професійних зацікавлень, обґрунтуванню майбутнього вибору
та залученню до навчання у Львівській політехніці здібної,
перспективної молоді. У Малій технічній академії наук молодь
отримує можливість самостійної науково-дослідницької роботи, виконання досліджень у межах науково-пізнавальних
проектів. Для учнів з віддалених регіонів створено можливість долучитися до наукових досліджень через Інтернет у
режимі on-line.

Відділ професійно-кар’єрної
орієнтації –це:
●● центри інтелектуального дозвілля підлітків та молоді, мета
яких – виховання в молодіжному середовищі культу науки,
знань, розвиток високої ерудиції, розширення наукового
світогляду та розвиток інтелекту;
●● секції психологічного сприяння у виборі майбутньої професії;
●● бесіди-зустрічі та зацікавлена співпраця між педагогами,
батьками і учнями;
●● «круглі столи» з участю провідних українських і зарубіжних
вчених, діячів культури, політиків і громадських діячів, а
також майстер-класи;
●● гуртки юних дослідників;
●● школи і центри громадянської освіти;
●● «Університет інтелекту».

Підготовчі курси
Основне завдання підготовчих курсів – підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Готують слухачів за такими дисциплінами:
●● Українська мова та література;
●● Математика;

●● Фізика;
●● Хімія;
●● Іноземна мова;
●● Історія України;
●● Біологія;
●● Географія;
●● Креслення;
●● Рисунок (спеціальність — архітектура та містобудування);
●● Рисунок (спеціальність — дизайн);
●● Живопис(спеціальність — архітектура та містобудування);
●● Живопис (спеціальність — дизайн);
●● Композиція.

Термін підготовки – від жовтня до травня.
Види курсів:
●● Вечірні
Комплексна підготовка із одного-чотирьох предметів. Кількість слухачів у групі — до 20 осіб. Навчання відбувається
упродовж тижня, крім суботи і неділі.
Заняття — три-дванадцять академічних годин на тиждень
(залежно від обраної кількості дисциплін).
●● Очно-заочні
Комплексна підготовка із одного-трьох предметів. Кількість
слухачів у групі — до 40 осіб. Навчання відбувається по суботах від 10.00.
●● Комбіновані
Комплексна підготовка із одного-п’яти предметів. Навчання
відбувається по буднях протягом тижня і по суботах.
Заняття — три-п’ятнадцять академічних годин на тиждень
(залежно від обраної кількості дисциплін).

Комплекс предметів формуємо за вибором слухача.
Вартість навчання коливається в межах від 600 до 2500
грн. (залежно від обраного блоку дисциплін та виду курсів).
Випускники, що пройшли повний курс навчання за результатами випускного підсумкового тестування, отримують
додаткові бали та мають пільги, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів, що затверджує наказом
Міністерство освіти і науки України.
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Для цікавого дозвілля студентів-політехніків в університеті працюють десятки колективів
художньої самодіяльності, щорічно проводять мистецькі фестивалі „Весна Політехніки“
та „Осінь Політехніки“, розмаїті творчі конкурси тощо.
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