
Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 1

Львівський національний університет імені Івана Франка
(назва вищого навчального закладу)

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Бакалавр

Біологічний факультет

денна7134.004р0030БіологіяСередня освіта014Освіта01

денна, заочна7995.0011422.004р4р1000210БіологіяБіологія091Біологія09

денна7732.004р0030ЕкологіяЕкологія101Природничі науки10

Географічний факультет

5412.007732.004р4р1300145ГеографіяСередня освіта014Освіта01

денна7732.004р0030Прикладна екологіяЕкологія101Природничі науки10

денна, заочна5412.007732.004р4р50075ГеографіяНауки про Землю103Природничі науки10

денна, заочна7134.0010192.004р4р1000100ТуризмТуризм242Сфера обслуговування24

Геологічний факультет

денна7732.004р0030
екологія геологічного і
суміжних середовищ

Екологія101Природничі науки10

денна, заочна3936.005623.004р4р600125ГеологіяНауки про Землю103Природничі науки10

Економічний факультет

денна7732.004р0045
Бізнес-статистика та
аналітика

Економіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна5412.007732.004р4р20070Економічна кібернетикаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05
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денна10192.004р0025Бізнес-економікаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна16342.004р00120Міжнародна економікаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна7134.0010192.004р4р60060Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна7872.0011246.004р4р3150265
Фінанси, банківська справа
та страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна7134.0010192.004р4р2200220МенеджментМенеджмент073
Управління та
адміністрування

07

денна7732.004р0050МаркетингМаркетинг075
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна7134.0010192.004р4р80050
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

Історичний факультет

5412.007732.004р4р1250150ІсторіяСередня освіта014Освіта01

денна, заочна5412.007732.004р4р1250125Історія та археологіяІсторія та археологія032Гуманітарні науки03

денна7732.004р0060СоціологіяСоціологія054
Соціальні та
поведінкові науки

05

Механіко-математичний факультет

денна, заочна3936.005623.004р4р60040МатематикаСередня освіта014Освіта01

денна5623.004р0080МатематикаМатематика111
Математика та
статистика

11

денна5623.004р0060статистикаСтатистика112
Математика та
статистика

11

денна5623.004р0060Механіка
Прикладна
математика

113
Математика та
статистика

11

Факультет електроніки та комп`ютерних технологій

денна7732.004р00100
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна5623.004р0075
Мікро- та наносистемна
техніка

Мікро- та
наносистемна техніка

153
Автоматизація та
приладобудування

15

Факультет журналістики

денна, заочна7134.0010192.004р4р1000150ЖурналістикаЖурналістика061Журналістика06

Факультет іноземних мов

денна, заочна11439.0016342.004р4р2100210
англійська мова і
література

Філологія035Гуманітарні науки03
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денна16342.004р00100
Переклад  (англійська
мова)

Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0040
Німецька мова  та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0040Переклад (німецька мова)Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0035
французька мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0040
латинська-старогрецька,
грецька мова і література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0020
іспанська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

Факультет культури і мистецтв

денна7732.004р0030Музичне мистецтвоСередня освіта014Освіта01

денна7732.004р0040ХореографіяХореографія024Культура і мистецтво02

денна7732.004р0035
Акторське мистецтво
драматичного театру та
кіно

Сценічне мистецтво026Культура і мистецтво02

денна7732.004р0030ТеатрознавствоСценічне мистецтво026Культура і мистецтво02

денна, заочна5412.007732.004р4р25025
Бібліотекознавство,
бібліографознавство та
інформаційна діяльність

Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа

029Культура і мистецтво02

Факультет міжнародних відносин

денна16342.004р0075міжнародні відносини

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна16342.004р0075Країнознавство

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна16342.004р0075Міжнародна інформація

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна16342.004р0075Міжнародний бізнес
Міжнародні
економічні відносини

056
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна16342.004р0080
Міжнародні економічні
відносини

Міжнародні
економічні відносини

056
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна18100.004р0080Міжнародне правоМіжнародне право082Право08

Факультет педагогічної освіти

5412.007732.004р4р50075Дошкільна освітаДошкільна освіта012Освіта01
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7732.004р00100Початкова освітаПочаткова освіта013Освіта01

5412.007732.004р4р25075Спеціальна освітаСпеціальна освіта016Освіта01

7732.004р0050Соціальна педагогікаСоціальна робота231Соціальна робота23

Факультет прикладної математики та інформатики

денна7732.004р0020ІнформатикаСередня освіта014Освіта01

денна7732.004р0065
Комп'ютерне моделювання
та обчислювальні методи

Прикладна
математика

113
Математика та
статистика

11

денна7732.004р0090Інформатика
Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна7732.004р0065Системний аналізСистемний аналіз124
Інформаційні
технології

12

Факультет управління фінансами та бізнесу

денна, заочна7872.0011246.004р4р25050
Інформаційні технології в
бізнесі

Економіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна7134.0010192.004р4р50050
Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит

Облік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна7872.0011246.004р4р1400170
Фінанси, митна справа та
оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна10192.004р00100
Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління
та адміністрування

074
Управління та
адміністрування

07

Фізичний факультет

денна6326.004р00125Фізика та астрономіяФізика та астрономія104Природничі науки10

денна5623.004р0075
Прикладна фізика та
наноматеріали

Прикладна фізика та
наноматеріали

105Природничі науки10

Філологічний факультет

денна, заочна5412.007732.004р4р50075
Українська мова та
література

Середня освіта014Освіта01

денна, заочна5412.007732.004р4р1500155
Українська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна5412.007732.004р4р25030
польська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0020
арабська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0030японська мова і літератураФілологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0020
китайська мова і
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна11422.004р0020перська мова та літератураФілологія035Гуманітарні науки03
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денна7732.004р0020
російська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна7732.004р0020
болгарська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна7732.004р0040чеська мова і літератураФілологія035Гуманітарні науки03

денна7732.004р0020
хорватська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

Філософський факультет

денна7732.004р0060ФілософіяФілософія033Гуманітарні науки03

денна7732.004р0060КультурологіяКультурологія034Гуманітарні науки03

денна7732.004р0060ПолітологіяПолітологія052
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна11422.004р0090ПсихологіяПсихологія053
Соціальні та
поведінкові науки

05

Хімічний факультет

денна5623.004р00120ХіміяХімія102Природничі науки10

Юридичний факультет

денна, заочна12670.0018100.004р4р4000500ПравоПраво081Право08

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Магістр

Біологічний факультет

10119.0014456.001р 6м1р 6м30030БіологіяСередня освіта014Освіта01

денна14456.002р0020БіофізикаБіологія091Біологія09

денна14456.002р0020БотанікаБіологія091Біологія09

денна14456.002р0020ЗоологіяБіологія091Біологія09

денна14456.002р0020ГенетикаБіологія091Біологія09

денна14456.002р0020Фізіологія рослинБіологія091Біологія09
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заочна10119.002р5000
Лабораторна діагностика
біологічних систем

Біологія091Біологія09

денна14456.002р0020МікробіологіяБіологія091Біологія09

денна14456.002р0020біохіміяБіологія091Біологія09

денна14456.002р0020
фізіологія людини та
тварин

Біологія091Біологія09

денна9785.002р0030ЕкологіяЕкологія101Природничі науки10

Географічний факультет

денна9785.001р 6м0060географіяСередня освіта014Освіта01

денна9785.002р0020ГеографіяНауки про Землю103Природничі науки10

денна9785.002р0020
Технології захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

183
Виробництво та
технології

18

денна12899.002р0050ТуризмТуризм242Сфера обслуговування24

Геологічний факультет

денна7116.002р0035Геохімія та мінералогіяНауки про Землю103Природничі науки10

денна7116.002р0035геологія нафти і газуНауки про Землю103Природничі науки10

Економічний факультет

денна, заочна6850.009785.002р2р15025
Бізнес-статистика та
аналітика

Економіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна12899.002р0025бізнес-економікаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна9785.002р0035Економічна кібернетикаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20682.002р0070Міжнародна економікаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна9785.002р0030Прикладна економікаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна9029.0012899.002р2р40040Облік і аудитОблік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна9963.0014233.002р2р50055Фінанси і кредит
Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна9029.0012899.002р2р25025Банківська справа
Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна14233.002р0050
Фіскальне адміністрування
та митна справа

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна9029.0012899.002р2р100075
Менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07
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денна12899.002р0025
Психологія бізнесу та
управління

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

денна12899.002р0025
Управління фінансово-
економічною безпекою

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна6850.009785.002р2р20050МаркетингМаркетинг075
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна9029.0012899.002р2р30030Підприємницька діяльність
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

денна9785.002р0025Консолідована інформація
Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

Історичний факультет

9785.001р 6м0045ІсторіяСередня освіта014Освіта01

денна9785.002р0055Історія та археологіяІсторія та археологія032Гуманітарні науки03

денна9785.002р0025СоціологіяСоціологія054
Соціальні та
поведінкові науки

05

Механіко-математичний факультет

денна7116.002р0030математикаМатематика111
Математика та
статистика

11

денна7116.002р0015
Актуарна та фінансова
математика

Математика111
Математика та
статистика

11

денна7116.002р0015
Математична економіка та
економетрика

Математика111
Математика та
статистика

11

денна8006.002р0020
Прикладна та теоретична
статистика

Статистика112
Математика та
статистика

11

денна7116.002р0015
Теоретична та прикладна
механіка

Прикладна
математика

113
Математика та
статистика

11

Факультет електроніки та комп`ютерних технологій

денна9785.002р0015
Інформаційні технології
проектування

Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна7116.002р0020
Фізична та біомедична
електроніка

Мікро- та
наносистемна техніка

153
Автоматизація та
приладобудування

15

Факультет журналістики

денна, заочна9029.0012899.002р2р30090ЖурналістикаЖурналістика061Журналістика06

Факультет іноземних мов

денна14456.001р 6м0014
німецька мова та
література

Середня освіта014Освіта01
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денна14456.001р 6м0010
французька мова та
література

Середня освіта014Освіта01

денна14456.001р 6м006
іспанська мова та
література

Середня освіта014Освіта01

денна14456.001р 6м008
латинська, старогрецька,
грецька мова та література

Середня освіта014Освіта01

денна20682.001р 6м0052
мова і література
(англійська)

Середня освіта014Освіта01

денна20682.002р0078
мова і література
(англійська)

Філологія035Гуманітарні науки03

денна14456.002р009
іспанська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна14456.002р0012
латинська-старогрецька,
грецька мова і література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна14456.002р0015
мова і література
(французька)

Філологія035Гуманітарні науки03

денна14456.002р0021
мова і література
(німецька)

Філологія035Гуманітарні науки03

денна20682.002р0050переклад (англійська мова)Філологія035Гуманітарні науки03

денна20682.002р0020Переклад (німецька мова)Філологія035Гуманітарні науки03

Факультет культури і мистецтв

денна9785.001р 6м0010Музичне мистецтвоСередня освіта014Освіта01

денна9785.002р0010
Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа

029Культура і мистецтво02

денна9785.002р0040культурологіяКультурологія034Гуманітарні науки03

Факультет міжнародних відносин

денна20682.002р0030Електронний бізнес

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20682.002р0030Європейський Союз

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20682.002р0040
Зовнішня політика і
національна безпека

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20682.002р0025
Глобальні та європейські
студії (англ.)

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

08.07.2016 21:35Роздруковано в ЄДЕБО8/14



денна20682.002р0035
Європейське регіональне
та місцеве врядування

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20682.002р0043
Міжнародний фінансовий
менеджмент

Міжнародні
економічні відносини

056
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20682.002р0044Міжнародний менеджмент
Міжнародні
економічні відносини

056
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20682.002р0043Міжнародні фінанси
Міжнародні
економічні відносини

056
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна
22907.00 ;
22907.00

2р  ; 1р
6м

0030Міжнародне правоМіжнародне право082Право08

Факультет педагогічної освіти

9785.001р 6м0025Початкова освітаПочаткова освіта013Освіта01

Факультет прикладної математики та інформатики

денна9785.002р0045Прикладна математика
Прикладна
математика

113
Математика та
статистика

11

денна9785.002р0045Інформатика
Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна9785.002р0035Системний аналізСистемний аналіз124
Інформаційні
технології

12

Факультет управління фінансами та бізнесу

денна9785.002р0040
Інформаційні технології в
бізнесі

Економіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна9029.0012899.002р2р40040
Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит

Облік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна9963.0014233.002р2р500115
Фінанси, митна справа та
оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна9029.0012899.002р2р50050
Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління
та адміністрування

074
Управління та
адміністрування

07

Фізичний факультет

денна8006.002р0025
Фізика конденсованого
стану

Фізика та астрономія104Природничі науки10

денна8006.002р0025АстрономіяФізика та астрономія104Природничі науки10

денна8006.002р0030ФізикаФізика та астрономія104Природничі науки10

Філологічний факультет

денна, заочна6850.009785.001р 6м1р 6м300100
українська мова і
література

Середня освіта014Освіта01
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денна9785.002р0020прикладна лінгвістикаФілологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна6850.009785.002р2р20050
українська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна14456.002р0020
арабська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна14456.002р0020японська мова і літератураФілологія035Гуманітарні науки03

денна9785.002р0015
сербська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна6850.009785.002р2р10015
польська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна9785.002р0010
російська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна9785.002р0015чеська мова і літератураФілологія035Гуманітарні науки03

денна14456.002р0010перська мова та літератураФілологія035Гуманітарні науки03

денна9785.002р0020літературна творчістьФілологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна6850.009785.002р2р40050фольклористикаФілологія035Гуманітарні науки03

Філософський факультет

денна9785.002р0030ФілософіяФілософія033Гуманітарні науки03

денна9785.002р0030ПолітологіяПолітологія052
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна10119.0014456.002р2р15050ПсихологіяПсихологія053
Соціальні та
поведінкові науки

05

Хімічний факультет

денна7116.002р0050ХіміяХімія102Природничі науки10

Юридичний факультет

денна22907.002р0040ПравоПраво081Право08

денна, заочна16035.0022907.002р1р 6м2300210ПравоПраво081Право08

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Молодший спеціаліст
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Педагогічний коледж

денна, заочна2622.005245.003р2р50075дошкільна освітаДошкільна освіта012Освіта01

денна5245.002р0075Початкова освітаПочаткова освіта013Освіта01

денна5245.002р0030Соціальна педагогікаСоціальна робота231Соціальна робота23

Правничий коледж

денна, заочна3990.007980.002р2р1000125ПравоПраво081Право08

Природничий коледж

денна3406.003р0015біоекологіяЕкологія101Природничі науки10

денна3406.003р0015
екологія геологічного і
суміжних середовищ

Екологія101Природничі науки10

денна3406.003р0015
екологія
землекористування і
агробізнес

Екологія101Природничі науки10

денна3406.003р0015
прикордонний екологічний
контроль

Екологія101Природничі науки10

денна3406.003р0030
аналітичний контроль
якості хімічних сполук

Хімія102Природничі науки10

денна3406.003р0030
Обслуговування
програмних систем і
комплексів

Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна3406.003р0025

Конструювання,
виготовлення та технічне
обслуговування виробів
електронної техніки

Електроніка171
Електроніка та
телекомунікації

17

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Спеціаліст

Біологічний факультет

заочна6116.001р3000БіологіяСередня освіта014Освіта01

заочна9035.001р3000
Лабораторна діагностика
біологічних систем

Біологія091Біологія09

заочна6116.001р3000ЕкологіяЕкологія101Природничі науки10
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Географічний факультет

6116.009785.001р1р60090ГеографіяСередня освіта014Освіта01

денна, заочна6116.009785.001р1р30030ГеографіяНауки про Землю103Природничі науки10

денна, заочна6116.008737.001р1р30035
Технології захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

183
Виробництво та
технології

18

денна, заочна8062.0011517.001р1р1800100ТуризмТуризм242Сфера обслуговування24

Геологічний факультет

денна6354.001р0085ГеологіяНауки про Землю103Природничі науки10

Економічний факультет

денна, заочна6116.008737.001р1р20020
Бізнес-статистика та
аналітика

Економіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна6116.008737.001р1р30040Економічна кібернетикаЕкономіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна8062.0011517.001р1р50070Облік і аудитОблік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна8896.0012708.001р1р85075
Фінанси, банківська справа
та страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна8062.0011517.001р1р50050
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

Історичний факультет

6116.008737.001р1р50075історіяСередня освіта014Освіта01

денна8737.001р0030СоціологіяСоціологія054
Соціальні та
поведінкові науки

05

Механіко-математичний факультет

денна, заочна4448.006354.001р1р40060математикаСередня освіта014Освіта01

Факультет електроніки та комп`ютерних технологій

денна8737.001р0028
Системи штучного
інтелекту

Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна8737.001р0024Системне проектування
Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна8737.001р0023
Інформаційні технології
проектування

Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12
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денна6354.001р0030
Фізична та біомедична
електроніка

Мікро- та
наносистемна техніка

153
Автоматизація та
приладобудування

15

Факультет журналістики

денна, заочна8062.0011517.001р1р110060ЖурналістикаЖурналістика061Журналістика06

Факультет іноземних мов

денна, заочна12926.0018466.001р1р174063Англійська моваСередня освіта014Освіта01

денна18466.001р0050англійський перекладФілологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна12926.0018466.001р1р36027
англійська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

Факультет культури і мистецтв

8737.001р0020Музичне мистецтвоСередня освіта014Освіта01

8737.001р0025ХореографіяХореографія024Культура і мистецтво02

8737.001р0035
Акторське мистецтво
драматичного театру та
кіно

Сценічне мистецтво026Культура і мистецтво02

6116.001р2500
Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа

029Культура і мистецтво02

Факультет міжнародних відносин

денна18466.001р0075міжнародні відносини

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна18466.001р0050Країнознавство

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна18466.001р00150
Міжнародні економічні
відносини

Міжнародні
економічні відносини

056
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна20453.001р0060Міжнародне правоМіжнародне право082Право08

Факультет прикладної математики та інформатики

денна8737.001р0060Прикладна математика
Прикладна
математика

113
Математика та
статистика

11

денна8737.001р0050Інформатика
Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна8737.001р0030
Системний аналіз і
управління

Системний аналіз124
Інформаційні
технології

12
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Факультет управління фінансами та бізнесу

денна, заочна8062.0011517.001р1р15015
Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит

Облік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна12708.001р0015
Фінанси, митна справа та
оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

Фізичний факультет

денна6354.001р0040
Фізика конденсованого
стану

Фізика та астрономія104Природничі науки10

денна6354.001р0065ФізикаФізика та астрономія104Природничі науки10

денна6354.001р0075
Прикладна фізика та
наноматеріали

Прикладна фізика та
наноматеріали

105Природничі науки10

Філологічний факультет

денна, заочна6116.008737.001р1р1300100
українська мова та
література

Середня освіта014Освіта01

12907.001р0020японська мова і літератураФілологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна6116.008737.001р1р50050
Українська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

Філософський факультет

денна8737.001р0030політологіяПолітологія052
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна9035.0012907.001р1р150050ПсихологіяПсихологія053
Соціальні та
поведінкові науки

05

Хімічний факультет

денна6354.001р0060ХіміяХімія102Природничі науки10

Юридичний факультет

денна, заочна14317.0020453.001р1р6400200ПравоПраво081Право08

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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