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ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

На 1-й курс для здобуття ОС 

(на основі повної загальної середньої освіти)

 

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які вступають 

на основі повної загальної освіти для здобуття ступеня бакалавра 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

18.00 год. 27 липня. 
Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання повинні проходити 

творчі конкурси в Університеті, закінчується о 

проводять у кілька сесій з 18 липня до 27
Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти, проходять співбесіду в Університеті, розпочинається 

18.00 годині 20 липня. Співбесіди проводяться 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти, складають вступні випробування

закінчується о 18.00 годині 20 липня.
27 липня (згідно з розкладом). 

Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступенів бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на 

участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахува

зарахування за квотами, подають заяви 

Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в 

режимі он-лайн на Інтернет

паперовій формі вступник подає

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто

• документ, що посвідчує особу та громадянство; 

• свідоцтво про народження 

документ, який посвідчує особу і громадянство; 

• військовий квиток або посвідчення про приписку 

• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освіт

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти); 

• документи, які підтверджують право вступника на участь у конку

вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

співбесідою, зарахування за квотами

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, 

році, мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів, з 

якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 

значення кількості балів за творчі конкурси і вступні випробування становить 

Вступники, які отримали рекомендації

вимоги до зарахування (подати оригінали документів

замовленням до 18.00 години 27 липня
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування 

(подати оригінали документів): на місця за кошти державного бюджету 

години 05 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 

10 серпня. 
 

 

 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка

це тридцятитисячна спільнота людей, об’єднаних  

пізнавати світ і збагачувати його знаннями, творити гармонію 

академічної свободи і порядку

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУД

за державним замовленням та на умовах повної компенсації витрат на навчання (платне навчання)

 
1661 року заснування 

 

 

 

 
 

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

курс для здобуття ОС БАКАЛАВР та ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
(на основі повної загальної середньої освіти)

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які вступають 

на основі повної загальної освіти для здобуття ступеня бакалавра 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розпочинається 11 липня

Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання повинні проходити 

в Університеті, закінчується о 18 год. 20 липня
18 липня до 27 липня (згідно з розкладом). 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

в Університеті, розпочинається 11 липня
Співбесіди проводяться з 21 липня до 24 липня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

складають вступні випробування в Університеті, розпочинається 

липня. Вступні випробування проводяться 

(згідно з розкладом).  

Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступенів бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на 

участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та 

, подають заяви тільки в електронній формі

Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в 

нтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua

подає до Приймальної комісії Університету

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто

особу та громадянство;  

про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інш

документ, який посвідчує особу і громадянство;  

к або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освіт

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти);  

, які підтверджують право вступника на участь у конку

вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

за квотами;  

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, 

інімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів, з 

якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів
значення кількості балів за творчі конкурси і вступні випробування становить 

Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди

вимоги до зарахування (подати оригінали документів) на місця за державним 

18.00 години 27 липня 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування 

(подати оригінали документів): на місця за кошти державного бюджету 

; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 

 

За довідками щодо вступу до Університету звертатися у Приймальну комісію за адресою:

79000, м. Львів, вул.

До структури Університету входять:

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

це тридцятитисячна спільнота людей, об’єднаних  прагненням 

пізнавати світ і збагачувати його знаннями, творити гармонію 

академічної свободи і порядку 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на 2016
за державним замовленням та на умовах повної компенсації витрат на навчання (платне навчання)

 

На 3-й

(на основі диплома молодшого спеціаліста)

Прийом заяв і документів на навчання за 

ступенем бакалавра (на основі диплома 

молодшого спеціаліста)  Університет проводить 

з 07 по 18 липня

Фахові вступні випробування проводяться 

липня до 27 липня 

Для конкурсного відбору осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра конкурсний бал 

обчислюють як суму результатів фахового 

вступного випробування, яке проводять у формі 

тестування, оціненого за 

середнього

здобутий освітньо

молодшого спеціаліста.

Університет приймає на другий курс денної 

форми навчання (третій (

форми навчання) з нормативним терміном 

навчання в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу осіб, які здобули базову 

або повну вищу освіту, для здобуття освітньо

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

або ступеня бакалавра за ін

складанням академічної різниці. 

Університет приймає на навчання осіб, які не 

менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра в Університеті та виконують у 

повному обсязі навчальний план, для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціаль

другий курс за іншою формою навчання в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу за умови 

ліквідації академічної різниці. Фінансування 

навчання здійснюється за рахунок коштів 

юридичних/фізичних осіб. Прийом заяв і 

документів на навчання  Універси

з 07 по 18 липня

Подання оригіналів документів (диплома про 

здобуття освітньо

ступеня) для осіб, які вступають на навчання за 

програмами підготовки фахівців ступеня 

бакалавра (на основі диплома молодшого 

спеціаліста) 

(для навчання за державним замовленням) і 

18.00 години 10 серпня

фізичних та юридичних осіб).

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 
(на основі повної загальної середньої освіти) 

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які вступають 

на основі повної загальної освіти для здобуття ступеня бакалавра та освітньо-

11 липня і закінчується о 

Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання повинні проходити 

18 год. 20 липня. Творчі конкурси 

(згідно з розкладом).  

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

11 липня і закінчується о 

липня.  

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

в Університеті, розпочинається 11 липня і 

ступні випробування проводяться з 21 липня до 

Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступенів бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на 

ння за співбесідою та 

тільки в електронній формі.  

Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в 

http://ez.osvitavsim.org.ua. Заяву у 

до Приймальної комісії Університету особисто. 

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто та подає копії: 

іком не мають паспорта, або інший 

для військовозобов’язаних; 

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної 

, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами 

вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 

інімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів, з 

100 балів; мінімальне 

значення кількості балів за творчі конкурси і вступні випробування становить 130 балів.  

за результатами співбесіди, повинні виконати 

місця за державним 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування 

(подати оригінали документів): на місця за кошти державного бюджету  до 18.00 
; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18.00 год. 

 

 

 

За довідками щодо вступу до Університету звертатися у Приймальну комісію за адресою:

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім.113. тел.(032)255

http://admission.ln

До структури Університету входять:
19 факультетів і 3 коледжі

Львівський національний університет імені Івана Франка – 

прагненням 

пізнавати світ і збагачувати його знаннями, творити гармонію 

Протягом 2015 року Університет відвідало

світу. Серед них 

представники бізнесу,

В Університеті пропонують для вивчення великий спектр іноземних мов 

(понад 30
східні мови, зокрема китайська, турецька, японська, арабська.

Наукова бібліотека Львівського університету є найстарішою книгозбірнею 

І НАУКИ УКРАЇНИ 
Й УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

на 2016-2017 навчальний рік 
за державним замовленням та на умовах повної компенсації витрат на навчання (платне навчання)

й курс для здобуття ОС БАКАЛАВР 

(на основі диплома молодшого спеціаліста) 

Прийом заяв і документів на навчання за 

ступенем бакалавра (на основі диплома 

молодшого спеціаліста)  Університет проводить 

07 по 18 липня.  

Фахові вступні випробування проводяться з 21 

липня до 27 липня (згідно з розкладом). 

Для конкурсного відбору осіб, які здобули 

кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра конкурсний бал 

обчислюють як суму результатів фахового 

пного випробування, яке проводять у формі 

тестування, оціненого за 50-бальною шкалою і 

середнього бала додатка до диплома про 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста. 

Університет приймає на другий курс денної 

форми навчання (третій (другий) курс заочної 

форми навчання) з нормативним терміном 

навчання в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу осіб, які здобули базову 

або повну вищу освіту, для здобуття освітньо

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

або ступеня бакалавра за іншою спеціальністю зі 

складанням академічної різниці.  

Університет приймає на навчання осіб, які не 

менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра в Університеті та виконують у 

повному обсязі навчальний план, для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на 

другий курс за іншою формою навчання в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу за умови 

ліквідації академічної різниці. Фінансування 

навчання здійснюється за рахунок коштів 

юридичних/фізичних осіб. Прийом заяв і 

документів на навчання  Університет проводить 

07 по 18 липня. 

Подання оригіналів документів (диплома про 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, 

ступеня) для осіб, які вступають на навчання за 

програмами підготовки фахівців ступеня 

бакалавра (на основі диплома молодшого 

спеціаліста) не пізніше 18.00 години 07 серпня

(для навчання за державним замовленням) і 

години 10 серпня (для навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб). 

За довідками щодо вступу до Університету звертатися у Приймальну комісію за адресою:

м.113. тел.(032)255-35-69, (032)239-43-30, (050)207

n.lnu.edu.ua 

До структури Університету входять: 
коледжі 

Протягом 2015 року Університет відвідало

світу. Серед них -  нобелівські лауреати, дипломати, громадські діячі та 

представники бізнесу, викладачі провідних світових університетів.

В Університеті пропонують для вивчення великий спектр іноземних мов 

понад 30): слов’янські, романські, мови Північної Європи та країн Балтії, 

східні мови, зокрема китайська, турецька, японська, арабська.

Наукова бібліотека Львівського університету є найстарішою книгозбірнею 

України та налічує понад 3 млн. 

за державним замовленням та на умовах повної компенсації витрат на навчання (платне навчання) 

 

Прийом заяв і документів на навчання за 

ступенем бакалавра (на основі диплома 

молодшого спеціаліста)  Університет проводить 

21 

Для конкурсного відбору осіб, які здобули 

кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра конкурсний бал 

обчислюють як суму результатів фахового 

пного випробування, яке проводять у формі 

бальною шкалою і 

бала додатка до диплома про 

кваліфікаційний рівень 

Університет приймає на другий курс денної 

другий) курс заочної 

форми навчання) з нормативним терміном 

навчання в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу осіб, які здобули базову 

або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

шою спеціальністю зі 

Університет приймає на навчання осіб, які не 

менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра в Університеті та виконують у 

повному обсязі навчальний план, для здобуття 

ністю на 

другий курс за іншою формою навчання в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу за умови 

ліквідації академічної різниці. Фінансування 

навчання здійснюється за рахунок коштів 

юридичних/фізичних осіб. Прийом заяв і 

тет проводить 

Подання оригіналів документів (диплома про 

кваліфікаційного рівня, 

ступеня) для осіб, які вступають на навчання за 

програмами підготовки фахівців ступеня 

бакалавра (на основі диплома молодшого 

серпня 

(для навчання за державним замовленням) і 

(для навчання за кошти 

 

На 5-й курс для здобуття ОКР 

та ОС МАГІСТР  
(на основі диплома бакалавра або 

спеціаліста) 

Прийом заяв і документів на факультети 
Університету на основі базової та повної 
вищої освіти для здобуття ОС магістра ( ОКР 
спеціаліста) проводиться з 07 липня по 18 
липня.  
Вступні випробування проводяться
липня по 27 липня (згідно з розкладом).
Для конкурсного відбору осіб, які 
вступають для здобуття освітньо
кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня 
магістра, конкурсний бал обчислюють як 
суму результатів вступного випробування з 
іноземної мови, фахового вступного 
випробування, середнього бала 
диплома бакалавра (бакалавра та 
спеціаліста при вступі на основі освітньо
кваліфікаційного рівня спеціаліста)
розрахованого згідно з Правил
прийому, та додаткових балів за особливі 
досягнення.  
Вступне випробування з іноземної мови 
проводять у формі тестування та оцінюють 
за 30-бальною шкалою; фахове 
випробування проводять у формі 
тестування та оцінюють за 50
шкалою. 
Вступників, які вступають на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, допускають до участі у 
конкурсному відборі, якщо кількість балів 
із вступного випробування 
мови становить не менше 5 балів
випробування – не менше 10 балів. 
Вступників, які вступають на навчання для 
здобуття ступеня магістра, допускають до 
участі у конкурсному відборі, якщо 
кількість балів із вступного випробування 
іноземної мови становить не менше 10
фахового вступного випробування 
менше 15 балів. 
Під час вступу на основі ступеня бакалавра 
на навчання для здобуття ступеня магістра 
за спеціальністю  081 «Право»
Університеті проводяться як експеримент 
вступні випробування з використанням 
організаційно-технологічних процесів 
здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання. 
Подання оригіналів документів (диплома 
про здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра, спеціаліста) для осіб, які 
вступають для здобуття ОКР спеціаліста,ОС 
магістра (на основі базової або повної 
вищої освіти) не пізніше 
07 серпня (для навчання за державним 
замовленням) і 18.00 год. 10 серпня
навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб). 
 
 

 

,  

 

 

За довідками щодо вступу до Університету звертатися у Приймальну комісію за адресою: 

30, (050)207-80-09  

Протягом 2015 року Університет відвідало  близько 1000 осіб із 30 країн 

нобелівські лауреати, дипломати, громадські діячі та 

провідних світових університетів. 

В Університеті пропонують для вивчення великий спектр іноземних мов 

, романські, мови Північної Європи та країн Балтії, 

східні мови, зокрема китайська, турецька, японська, арабська. 

Наукова бібліотека Львівського університету є найстарішою книгозбірнею 

3 млн. одиниць зберігання. 

курс для здобуття ОКР СПЕЦІАЛІСТ   

 
(на основі диплома бакалавра або 

Прийом заяв і документів на факультети 
на основі базової та повної 

магістра ( ОКР 
з 07 липня по 18 

проводяться з 21 
(згідно з розкладом). 

Для конкурсного відбору осіб, які 
вступають для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня 
магістра, конкурсний бал обчислюють як 
суму результатів вступного випробування з 
іноземної мови, фахового вступного 

бала додатку до 
диплома бакалавра (бакалавра та 
спеціаліста при вступі на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
розрахованого згідно з Правилами 
прийому, та додаткових балів за особливі 

з іноземної мови 
у формі тестування та оцінюють 

бальною шкалою; фахове 
випробування проводять у формі 
тестування та оцінюють за 50-бальною 

Вступників, які вступають на навчання для 
кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, допускають до участі у 
конкурсному відборі, якщо кількість балів 

вступного випробування з іноземної 
не менше 5 балів, фахового 
не менше 10 балів.  

Вступників, які вступають на навчання для 
здобуття ступеня магістра, допускають до 

ному відборі, якщо 
вступного випробування з 

не менше 10, 
фахового вступного випробування – не 

Під час вступу на основі ступеня бакалавра 
на навчання для здобуття ступеня магістра 

081 «Право» в 
Університеті проводяться як експеримент 
вступні випробування з використанням 

технологічних процесів 
здійснення зовнішнього незалежного 

Подання оригіналів документів (диплома 
кваліфікаційного 

вня бакалавра, спеціаліста) для осіб, які 
вступають для здобуття ОКР спеціаліста,ОС 
магістра (на основі базової або повної 
вищої освіти) не пізніше 18.00 год. 

(для навчання за державним 
год. 10 серпня (для 

ізичних та юридичних 

 

 

 

 

 

 

 

країн 

нобелівські лауреати, дипломати, громадські діячі та 

 

В Університеті пропонують для вивчення великий спектр іноземних мов 

, романські, мови Північної Європи та країн Балтії, 

Наукова бібліотека Львівського університету є найстарішою книгозбірнею 



  

   
прийом проводиться за такими спеціальностями (спеціалізаціями) 

Освітній 
ступінь 

 
На 1-й курс для здобуття ОС БАКАЛАВР 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

На 3-й курс для здобуття ОС 
БАКАЛАВР 

(на основі диплома молодшого 
спеціаліста) 

На 5-й курс для здобуття ОКР СПЕЦІАЛІСТ  
(на основі диплома бакалавра) 

 
На 5-й курс для здобуття ОС МАГІСТР 

 (на основі диплома бакалавра або диплома спеціаліста) 

Факультет Спеціальність (Спеціалізація) / Форма навчання (Денна, Заочна) Спеціальність / Форма навчання (Денна, 
Заочна) 

Спеціальність (Спеціалізація) / Форма навчання 
(Денна, Заочна) 

Спеціальність (Спеціалізація) / Форма навчання (Денна, Заочна) 

Біологічний Середня освіта (Біологія) 
Біологія 
Екологія 

Д 
Д,З 
Д 

Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 
Біологія 

Д,З 
 
 

Д,З 

Середня освіта (Біологія) 
Біологія (Лабораторна діагностика 
біологічних систем) 
Екологія 

З 
З 
 

З 

Середня освіта (Біологія) 
Біологія (Біофізика; Ботаніка; Зоологія; Генетика; Фізіологія 
рослин; Мікробіологія; Біохімія; Фізіологія людини та тварин) 
Біологія (Лабораторна діагностика біологічних систем) 
Екологія 

Д,З 
Д 
 

З 
Д 

Географічний 
 
 

Середня освіта (Географія) 
Науки про Землю (Географія) 
Екологія 
Туризм 
 

Д,З 
Д,З 
Д 

Д,З 
 

Географія 
Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 
Туризм 

Д,З 
Д,З 

 
 

Д,З 

Середня освіта (Географія) 
Науки про Землю (Географія) 
Технології захисту навколишнього 
середовища 
Туризм 

Д,З 
Д,З 
Д,З 

 
Д,З 

Середня освіта (Географія) 
Науки про Землю (Географія) 
Технології захисту навколишнього середовища 
Туризм 

Д 
Д 
Д 
Д 

Геологічний 
 

Екологія 
Науки про Землю (Геологія) 

Д 
Д,З 

Геологія 
Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 

Д,З 
Д,З 

Науки про Землю (Геологія) Д Науки про Землю (Геохімія та мінералогія, Геологія нафти і 
газу) 

Д 
 

Економічний 
 
 
 
 
 

Економіка (Бізнес-статистика та аналітика; 
Міжнародна економіка; Бізнес-економіка) 
Економіка (Економічна кібернетика) 
Облік і оподаткування 
Фінанси, банківська справа та страхування 
Менеджмент 
Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Д 
 

Д,З 
Д,З 
Д,З 
Д,З 
Д 

Д,З 

Економічна кібернетика 
Прикладна статистика 
Облік і аудит 
Менеджмент 
Економічна теорія 
Економіка підприємства 
Фінанси і кредит 
Міжнародна економіка 
Маркетинг 

Д,З 
Д,З 
Д,З 
Д,З 
Д 

Д,З 
Д,З 
Д 

Д,З 

Економіка (Бізнес-статистика та 
аналітика; Економічна кібернетика) 
Облік і оподаткування (Облік і аудит) 
Фінанси, банківська справа та страхування 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Д,З 
 

Д,З 
Д,З 
Д,З 

Економіка (Бізнес-статистика та аналітика) 
Економіка (Бізнес-економіка; Економічна кібернетика; 
Міжнародна економіка; Прикладна економіка) 
Облік і оподаткування (Облік і аудит) 
Фінанси, банківська справа та страхування (Фіскальне 
адміністрування та митна справа); 
 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит; 
Банківська справа) 
Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою; 
Психологія бізнесу та управління) 
Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) 
Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
(Підприємницька діяльність) 
Комп’ютерні науки та Інформаційні технології (Консолідована 
інформація) 

Д,З 
Д 
 

Д,З 
Д 
 

Д,З 
 

Д 
 

Д,З 
Д,З 
Д,З 

 
Д 

Електроніки та 
комп'ютерних 
технологій 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
Мікро- та наносистемна техніка 

Д 
Д 

Комп’ютерні науки  
Мікро та наноелектроніка 

Д 
Д 

Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології (Системи штучного інтелекту; 
Системне проектування; Інформаційні 
технології проектування) 
Мікро- та наносистемна техніка (Фізична та 
біомедична електроніка) 

Д 
 
 
 

Д 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні 
технології проектування) 
Мікро- та наносистемна техніка (Фізична та біомедична 
електроніка) 

Д 
 

Д 

Культури і 
мистецтв 
 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 
Хореографія 
Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво 
драматичного театру та кіно; Театрознавство) 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
(Бібліотекознавство, бібліографознавство та 
інформаційна діяльність) 

Д 
 Д 
Д 
 

Д,З 

Хореографія 
Книгознавство, 
бібліотекознавство і бібліографія, 
Музичне мистецтво. 

Д,З 
З 
 

З 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 
Хореографія 
Сценічне мистецтво (Акторське 
мистецтво драматичного театру та 
кіно) 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Д 
Д 
Д 
 
 

З 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
Культурологія 

Д 
Д 
Д 

Педагогічної 
освіти 
 

Дошкільна освіта 
Початкова освіта 
Спеціальна освіта  
Соціальна робота (Соціальна педагогіка) 

Д,З 
Д 

Д,З 
Д 

Дошкільна освіта 
Початкова освіта 
Соціальна педагогіка 

Д 
Д 
Д 

  Початкова освіта Д 

Хімічний Хімія Д Хімія Д Хімія Д Хімія Д 

Юридичний Право Д,З Правознавство Д,З Право Д,З Право Д,З 

Журналістики Журналістика Д,З  
Прийом заяв і документів на 1-й курс 
проводиться за адресою Львів, вул. 
Університетська, 1. 
 
Прийом заяв і документів на 3-й та 5-й 
курс проводиться за адресами: 

• біологічний факультет – вул. 
Грушевського, 4;  

• географічний факультет – вул. 
Дорошенка, 41;  

• геологічний факультет – вул. 
Грушевського, 4;  

• економічний факультет – проспект 
Свободи, 18;  

• факультет електроніки – вул. 
Драгоманова, 50;  

• факультет журналістики – вул. 
Генерала Чупринки, 49;  

• факультет іноземних мов – вул. 
Університетська, 1;  

• історичний факультет – вул. 
Університетська, 1;  

• факультет культури і мистецтв – вул. 
Валова, 18;  

• механіко-математичний факультет – 
вул. Університетська, 1;  

• факультет міжнародних відносин – 
вул. Січових Стрільців, 19;  

• факультет прикладної математики та 
інформатики – вул. Університетська, 
1;  

• факультет педагогічної освіти – вул. 
Туган-Барановського, 7;  

• факультет управління фінансами та 
бізнесу – вул. Коперника, 3; 

• фізичний факультет – вул. Кирила і 
Мефодія, 8;  

• філологічний факультет – вул. 
Університетська, 1;  

• філософський факультет – вул. 
Університетська, 1;  

• хімічний факультет – вул. Кирила і 
Мефодія, 8;  

• юридичний факультет – вул. 
Січових Стрільців, 14;  

Журналістика Д,З Журналістика Д,З 

Іноземних мов 
 
 
 
 

Філологія (Англійська мова та література) 
Філологія (Німецька мова та література; Французька 
мова і література; Іспанська мова та література; 
Латинська-старогрецька, грецька мова і література; 
Англо-український переклад;  Німецько-український 
переклад) 

Д,З 
Д 
 

Середня освіта (Англійська мова) 
Філологія (Англійська мова та література, 
Англійський переклад) 
 

Д,З 
Д,З 

Середня освіта (Англійська мова та література; Німецька 
мова та література; Французька мова та література; 
Латинська-старогрецька, грецька мова та література; 
Іспанська мова та література) 
Філологія (Англійська мова та література; Німецька мова та 
література; Французька мова і література;Іспанська мова та 
література;  Латинська-старогрецька, грецька мова і 
література; Англо-український переклад; Німецько-
український переклад) 

Д 
 
 
 

Д 

Історичний 
 
 

Середня освіта (Історія) 
Історія та археологія 
Соціологія 

Д,З 
Д,З 
Д 

Середня освіта (Історія) 
Соціологія 

Д,З 
Д 

Середня освіта (Історія) 
Історія та археологія 
Соціологія 

Д 
Д 
Д 

Міжнародних 
відносин 
 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії (Міжнародні відносини; Країнознавство; 
Міжнародна інформація) 
Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні 
відносини; Міжнародний бізнес) 
Міжнародне право 

Д 
 
 

Д 
 

Д 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії (Міжнародні відносини; 
Країнознавство) 
Міжнародні економічні відносини 
Міжнародне право 
 

Д 
 
 

Д 
Д 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
(Глобальні та європейські студії (англ.); Міжнародні відносини; 
Країнознавство; Міжнародна інформація) 
Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні 
відносини; Міжнародний бізнес) 
Міжнародне право 

Д 
 
 

Д 
 

Д 

Механіко-
математичний 
 

Середня освіта (Математика) 
Математика 
Статистика 
Прикладна математика (Механіка) 

Д,З 
Д 
Д 
Д 

Середня освіта (Математика) 
 

Д,З Математика (Математика; Актуарна та фінансова 
математика; Математична економіка та економетрика) 
Прикладна математика (Теоретична та прикладна механіка) 
Статистика (Прикладна та теоретична статистика) 

Д 
 

Д 
Д 

Прикладної 
математики та 
інформатики 

Середня освіта (Інформатика) 
Прикладна математика (Комп'ютерне моделювання та 
обчислювальні методи) 
Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
(Інформатика) 
Системний аналіз 

Д 
Д 
 

Д 
 

Д 

Прикладна математика 
Комп'ютерні науки та інформаційні 
технології (Інформатика) 
Системний аналіз (Системний аналіз і 
управління) 

Д 
Д 
 

Д 

Прикладна математика 
Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика) 
Системний аналіз 
 

Д 
Д 
Д 

Управління 
фінансами та 
бізнесу 

Економіка (Інформаційні технології в бізнесі) 
Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит) 
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, 
митна справа та оподаткування) 
Публічне управління та адміністрування 

Д,З 
Д,З 

 
Д,З 

 
Д 

Облік і оподаткування (Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит) 
Фінанси, банківська справа та страхування 
(Фінанси, митна справа та оподаткування) 

Д,З 
 

Д 

Економіка (Інформаційні технології в бізнесі) 
Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит) 
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, митна 
справа та оподаткування) 
Публічне управління та адміністрування 

Д 
Д,З 
Д,З 

 
Д,З 

Фізичний 
 

Фізика та астрономія 
Прикладна фізика та наноматеріали 

Д 
Д 

Фізика та астрономія (Фізика 
конденсованого стану; Фізика) 
Прикладна фізика та наноматеріали 

Д 
 

Д 

Фізика та астрономія (Фізика конденсованого стану; Фізика; 
Астрономія) 

Д 
 
 

Філологічний 
 
 

Середня освіта (Українська мова та література) 
Філологія (Українська мова та література; Польська 
мова та література) 
Філологія (Арабська мова та література; Японська 
мова та література; Китайська мова та література; 
Перська мова та література; Російська мова та 
література; Болгарська мова та література; Чеська 
мова та література; Хорватська мова та література) 

Д,З 
Д,З 

 
Д 
 

Середня освіта (Українська мова та 
література) 
Філологія (Українська мова та література) 
Філологія (Японська мова та література) 
 

Д,З 
 

Д,З 
Д 

Середня освіта (Українська мова та література) 
Філологія (Українська мова та література; Польська мова та 
література; Фольклористика) 
Філологія (Прикладна лінгвістика; Арабська мова та 
література; Японська мова та література; Сербська мова 
та література; Російська мова та література; Чеська мова 
та література; Перська мова та література; Літературна 
творчість) 

Д,З 
Д,З 

 
Д 
 

Філософський 
 
 

Філософія  
Культурологія 
Політологія 
Психологія 

Д 
Д 
Д 
Д 

Політологія 
Психологія 

Д 
Д,З 

Філософія  
Політологія 
Психологія 

Д 
Д 

Д,З 

 

Освітній ступінь На 1-й курс для здобуття ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ (на основі повної загальної середньої освіти) 

Коледж Спеціальність (Спеціалізація) / Форма навчання  (Денна, Заочна) 

Педагогічний Дошкільна освіта 
Початкова освіта 
Соціальна робота 

Д,З 
Д 
Д 

Правничий Право Д,З 

Природничий Екологія (Біоекологія; Екологія геологічного і суміжних середовищ; Екологія землекористування і агробізнес; Прикордонний екологічний контроль) 
Хімія (Аналітичний контроль якості хімічних сполук) 
Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Обслуговування програмних систем та комплексів) 
Електроніка (Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки) 

Д 
Д 
Д 
Д 

За довідками щодо вступу до Університету звертатися у Приймальну комісію за адресою: 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім.113. тел. (032)255-35-69, (032)239-43-30, (050)207-80-09, http://admission.lnu.edu.ua/ 


