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ЗАПРОШУЄЗАПРОШУЄ НАНА НАВЧАННЯНАВЧАННЯ



ПідготовкаПідготовка фахівцівфахівців нана деннійденній тата заочнійзаочній формахформах навчаннянавчання
здійснюєтьсяздійснюється заза такимитакими спеціальностямиспеціальностями::

– Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика);
– Середня освіта (Математика, фізика);
– Середня освіта (Математика, інформатика);
– Середня освіта (Математика, економіка);
– Середня освіта (Інформатика);
– Середня освіта (Фізика, математика);
– Середня освіта (Фізика, інформатика);
– Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів);
– Математика;
– Фізика та астрономія (Фізика напівпровідників і діелектриків);
– Комп'ютерні науки та інформаційні технології;
– Менеджмент підприємницької діяльності;
– Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу;
– Економіка (Економічна кібернетика).

Освітній ступінь «Бакалавр»:



ПідготовкаПідготовка фахівцівфахівців нана деннійденній тата заочнійзаочній формахформах навчаннянавчання
здійснюєтьсяздійснюється заза такимитакими спеціальностямиспеціальностями::

– Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика);
– Середня освіта (Математика, фізика);
– Середня освіта (Математика, інформатика);
– Середня освіта (Математика, економіка;
– Середня освіта (Інформатика);
– Середня освіта (Фізика, математика);
– Середня освіта (Фізика, інформатика);
– Математика;
– Фізика та астрономія (Фізика напівпровідників і діелектриків);
– Менеджмент інноваційної діяльності;
– Менеджмент туристичної індустрії;
– Управління навчальним закладом;
– Економіка (Економічна кібернетика).

Освітній ступінь «Магістр»:



Набір студентів на денну та заочну форми навчання
освітнього ступеня “Бакалавр” здійснюється на:

повний термін підготовки –
за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання;

скорочений термін підготовки (2 роки) –
за результатами вступних іспитів
на базі освітньо-кваліфікаційного
рівня «Молодший спеціаліст».



ПОВНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ
(за результатами ЗНО)

1. Укр. мова та література.
2. Математика. 
3. Фізика або біологія.

- Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика).

1. Укр. мова та література.
2. Математика. 
3. Іноземна мова або
географія.

- Економіка (Економічна кібернетика);
- Менеджмент підприємницької діяльності;
- Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу.

1. Укр. мова та література.
2. Фізика. 
3. Математика або іноземна
мова.

- Середня освіта (Фізика, математика);
- Середня освіта (Фізика, інформатика);
- Фізика та астрономія (Фізика напівпровідників і діелектриків).

1. Укр. мова та література.
2. Математика. 
3. Фізика або іноземна мова.

- Середня освіта (Математика, фізика);
- Середня освіта (Математика, інформатика);
- Середня освіта (Математика, економіка);
- Середня освіта (Інформатика);
- Математика;
- Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомоб.);
- Комп'ютерні науки та інформаційні технології.

Перелік конкурсних
предметів ЗНОСпеціальність ступеня бакалавра



СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ - 2 роки
(за результатами вступних іспитів
на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)

1. Технологічна освіта / Середня освіта (Трудове навчання та технології).
2. Професійна освіта (Транспорт) / Професійна освіта (Транспорт).
3. Образотворче мистецтво / Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація.

4. Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях / Галузеве
машинобудування.

5. Інструментальне виробництво / Прикладна механіка.
6. Оброблювання деревини / Лісове господарство.
7. Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

/ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
8. Будівництво та експлуатація будівель і споруд / Будівництво та цивільна інженерія.
9. Виробництво харчової продукції / Харчові технології.
10. Швейне виробництво / Технології легкої промисловості.
11. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.
12. Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і

обладнання / Галузеве машинобудування.
13. Обслуговування систем управління і автоматики / Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології.
14. Виготовлення меблів / Лісове господарство.

Середня освіта
(Трудове навчання
та технології, 
інформатика)

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до 2015 р. / після 2015 р.)

Спеціальність
ступеня бакалавра



СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ - 2 роки
(за результатами вступних іспитів
на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)

1. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.
2. Обслуговування систем управління і автоматики / Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології.

3. Обслуговування програмних систем і комплексів / Комп’ютерні науки та
інформаційні технології.

4. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж / Комп’ютерна інженерія.
5. Початкова освіта (спеціалізація «Оператор комп’ютерної техніки»).

Середня освіта
(Інформатика)

1. Професійна освіта (Транспорт) / Професійна освіта (Транспорт).
2. Технологічна освіта / Середня освіта (Трудове навчання та технології).
3. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів / Автомобільний транспорт.
4. Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання / Галузеве машинобудування.

Професійна освіта
(Транспорт. 
Експлуатація та
ремонт автомобілів)

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до 2015 р. / після 2015 р.)

Спеціальність
ступеня бакалавра



СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ - 2 роки
(за результатами вступних іспитів
на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)

1. Обслуговування програмних систем і комплексів / Комп’ютерні науки та
інформаційні технології.

2. Обслуговування систем баз даних і знань / Комп’ютерні науки та інформ. технол.
3. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж / Комп’ютерна інженерія.
4. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.
5. Обслуговування систем управління і автоматики / Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології.

6. Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем / 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Комп'ютерні науки
та інформаційні
технології

1. Прикладна статистика / Економіка.
2. Економіка підприємства / Економіка.
3. Фінанси і кредит / Фінанси, банківська справа та страхування.
4. Інформаційна діяльність підприємства / Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність.

5. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.
6. Комерційна діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
7. Бухгалтерський облік / Облік і оподаткування. 
8. Оціночна діяльність / Фінанси, банківська справа та страхування.
9. Маркетингова діяльність / Маркетинг. 
10. Товарознавство та комерційна діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність.

11. Організація виробництва / Менеджмент.

Економіка
(економічна
кібернетика)

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до 2015 р. / після 2015 р.)

Спеціальність
ступеня бакалавра



ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДОДАТКОВІДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІМОЖЛИВОСТІ
ДЛЯДЛЯ СТУДЕНТІВСТУДЕНТІВ

УгодаУгода зз провіднимипровідними університетамиуніверситетами ПольщіПольщі
((ПолонійноюПолонійною академієюакадемією уу ЧенстоховіЧенстохові, , КраківськимКраківським
педагогічнимпедагогічним університетомуніверситетом, , ЖешувськимЖешувським
університетомуніверситетом тата інін.).) надаєнадає студентамстудентам можливістьможливість
отриманняотримання подвійнихподвійних дипломівдипломів уу межахмежах проектівпроектів
««ПодвійнийПодвійний дипломдиплом -- бакалаврбакалавр»», , ««ПодвійнийПодвійний дипломдиплом
-- магістрмагістр»»..

ВВ університетіуніверситеті функціонуєфункціонує ЦентрЦентр тестуваннятестування іі
сертифікаціїсертифікації, , якийякий надаєнадає допомогудопомогу вв отриманніотриманні
міжнароднихміжнародних сертифікатівсертифікатів зз іноземнихіноземних мовмов TOEIS TOEIS 
тата інформаційнихінформаційних технологійтехнологій ECDL.ECDL.



ЮнакиЮнаки маютьмають змогузмогу пройтипройти військовувійськову
підготовкупідготовку заза програмоюпрограмою офіцерівофіцерів запасузапасу нана кафедрікафедрі
загальновійськовихзагальновійськових дисципліндисциплін АкадеміїАкадемії сухопутнихсухопутних
військвійськ іменіімені гетьманагетьмана ПетраПетра СагайдачногоСагайдачного ((мм. . ЛьвівЛьвів).).

СвоїСвої творчітворчі здібностіздібності студентистуденти маютьмають
можливістьможливість зреалізуватизреалізувати уу художніххудожніх колективахколективах
університетууніверситету, , народнонародно--просвітницькійпросвітницькій студіїстудії
««РовесникРовесник»», , студентськомустудентському клубіклубі КВНКВН, , театрітеатрі модмод, , 
гурткахгуртках декоративнодекоративно--ужитковоїужиткової творчостітворчості..

ЛюбителямЛюбителям спортуспорту будутьбудуть радіраді численнічисленні
спортивніспортивні секціїсекції університетууніверситету..

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДОДАТКОВІДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІМОЖЛИВОСТІ
ДЛЯДЛЯ СТУДЕНТІВСТУДЕНТІВ



СтудентиСтуденти денноїденної формиформи навчаннянавчання, , щощо
навчаютьсянавчаються нана місцяхмісцях державногодержавного замовленнязамовлення, , 
отримуютьотримують стипендіюстипендію, , якаяка нана окремихокремих
спеціальностяхспеціальностях єє вищоювищою нана 10% 10% відвід загальноїзагальної..

СтудентиСтуденти, , щощо проживаютьпроживають уу гірськихгірських
районахрайонах додатковододатково отримуютьотримують надбавкунадбавку додо
стипендіїстипендії уу розмірірозмірі 21%.21%.

СТИПЕНДІЯСТИПЕНДІЯСТИПЕНДІЯ



ПОБУТ І ВІДПОЧИНОКПОБУТПОБУТ ІІ ВІДПОЧИНОКВІДПОЧИНОК

УсіУсі іногороднііногородні студентистуденти забезпечуютьсязабезпечуються
місцямимісцями уу гуртожиткахгуртожитках. . 

МедичнеМедичне обслуговуванняобслуговування студентівстудентів проводитьсяпроводиться
вв університетськомууніверситетському медпунктімедпункті..

УУ навчальномунавчальному корпусікорпусі ІнститутуІнституту розміщенарозміщена
їдальняїдальня нана 50 50 посадковихпосадкових місцьмісць..

СвійСвій літнійлітній відпочиноквідпочинок студентистуденти маютьмають
можливістьможливість організовуватиорганізовувати уу спортивноспортивно--
оздоровчомуоздоровчому таборітаборі ««СмерічкаСмерічка»», , розміщеномурозміщеному вв
урочищіурочищі ПоміркиПомірки заза 1,5 1,5 кмкм відвід мм. . ТрускавецьТрускавець..



АСПІРАНТУРААСПІРАНТУРААСПІРАНТУРА

– 011 Освітні, педагогічні науки;
– 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
– 051 Економіка;
– 104 Фізика та астрономія;
– 105 Прикладна фізика та наноматеріали;
– 111 Математика.

СтудентиСтуденти, , якіякі виявиливиявили схильністьсхильність додо науковоїнаукової
діяльностідіяльності, , маютьмають можливістьможливість навчатисянавчатися вв
аспірантуріаспірантурі заза науковиминауковими спеціальностямиспеціальностями::



СТУДЕНТСЬКЕСТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯДОЗВІЛЛЯ

Дебют першокурсників

Демонстрування моделей одягу
у стилі арт-дизайну



СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯСТУДЕНТСЬКЕСТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯДОЗВІЛЛЯ

Екскурсійні мандрівки Україною



СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯСТУДЕНТСЬКЕСТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯДОЗВІЛЛЯ

Екскурсійні мандрівки Україною



СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯСТУДЕНТСЬКЕСТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯДОЗВІЛЛЯ

Активний відпочинок на природі



НАШІ СТУДЕНТИ - НАШЕ МАЙБУТНЄНАШІНАШІ СТУДЕНТИСТУДЕНТИ –– НАШЕНАШЕ МАЙБУТНЄМАЙБУТНЄ

ЗАПРОШУЄМОЗАПРОШУЄМО

ДОДО НАСНАС!!




