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Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà 
íàäàº ìîëîä³ ì³öí³ ôàõîâ³ çíàííÿ 

òà âèõîâóº ñò³éêó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ 

Шановні абітурієнти — кандидати на вступ до нашої 
уславленої Львівської політехніки!

Ви стоїте на порозі самостійного дорослого життя, 
першим кроком до якого є, власне, Ваш вибір професії. 
Справа ця надзвичайно відповідальна і багато в чому 
доленосна. Якими критеріями повинні послуговуватися 
молоді люди, обираючи майбутній фах? Звісно, це Ваші 
внутрішні уподобання, внутрішня мотивація, що спонукає Вас 
шукати і знайти для себе “сродну” працю, як писав мудрий 
Григорій Сковорода. Але не менше значення має і Ваше 
чітке розуміння перспектив обраної професії, її значення для 
розвитку нашого суспільства і держави.

Національний університет “Львівська політехніка”, 
заснований у 1816 році, — це найстаріша і найбільша вища 
академічна технічна школа в Україні та Східній Європі. Нині 
тут навчається понад 34 тисячі студентів, викладають майже
400 докторів наук і професорів, близько 1300 кандидатів наук і доцентів, функціонують 
16 навчально-наукових інститутів, низка інших структурних підрозділів. Університет 
веде навчання за 205 освітніми програмами. Тому вибір у Вас дуже широкий.

Сьогодні, як ніколи, зростає попит на вищу освіту, на сучасні професії, пов’язані 
з новітніми наукоємними технологіями, що потрібні на ринку праці. Тому перед Вами 
постає відповідальне завдання – витворити насамперед свою особистість – творчо 
мислячу, яка прагне пізнавати незвідане, спроможну поставити перед собою досяжну 
мету і неодмінно домогтися її. Студентам Львівської політехніки завжди притаманні такі 
важливі й значущі риси, як патріотизм, волелюбність, свіжий нетривіальний погляд на 
навколишній світ, новизна й незаангажованість думки, соціальна активність, оптимізм 
та палке бажання долучитися до розбудови власної держави. Тому Ви – наша світла 
надія на майбутнє, потужна рушійна сила, що невдовзі прийде на зміну старшому 
поколінню і стане важливим чинником соціально-економічного розвитку країни та 
духовного зростання українського суспільства.

 Ректор Національного університету 
“Львівська політехніка” 
професор Юрій Бобало
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Історія та сьогодення
Львівська політехніка уже впродовж 

200 років плекає вітчизняну технічну 
еліту, розвиває і примножує багаті наукові 
та освітянські традиції, займаючи гідне 
місце серед найавторитетніших закладів 
вищої освіти нашої держави.

Львівська політехніка від моменту 
заснування зосереджувала освітню діяль-
ність навколо наукових досліджень. 
Свої знання студентам передавали де-
сятки видатних педагогів і вчених, 
світил технічної освіти і науки, авторів 
наймайстерніших винаходів.

У літописі університету – духовні 
та інтелектуальні звершення десятків 
видатних особистостей: будівничих 
нетлінних храмів, архітекторів, хіміків, 
математиків, механіків, геодезистів. Вони 
стали символами Львівської політехніки, 
забезпечили їй поступ та розквіт, здобули 
для неї славу високого закладу освіти 
і науки. Наукові досягнення кожного з 
них – це не лише прояв таланту й 
невичерпної енергії, а передусім результат 
невтомної праці. Започатковане ними 
продовжує розвиватися у їхніх наукових 
школах, дає поштовх для створення та 
формування нових наукових шкіл і нових 
наукових напрямів.

Наука та навчання
У Львівській політехніці існує чима-

ло визнаних в Україні та у світі науко-
вих шкіл, зокрема за такими науково-
тех нічними напрямами: наноматеріали 
і нанотехнології, нові матеріали і виробни-
чі технології; енерго- та ресурсо
ощадні техно логії з урахуванням тен-
денцій раціонального природокористу-
вання і збе реження довкілля; перспективні 

Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò 
«Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»: 

îñâ³òí³ òðàäèö³¿ çàäëÿ ìàéáóòíüîãî

комп’ютерні системи та інформаційно-
комунікаційні технології; приладобу-
дування та вимірювальна техніка; архі-
тектура; геодезичний моніторинг та 
реф рактометрія. Високий рівень науко-
вих досліджень підтверджено числен-
ними нагородами національного та 
міжнародного масштабу.

Викарбуваний на фронтоні го-
ловного корпусу Львівської політехніки 
напис «LITTERIS ET ARTIBUS» – «Науками 
і Мистецтвом» залишається актуальним, 
як і понад 200 років тому, коли засновано 
Львівську політехніку. Адже саме завдяки 
цим фундаментальним поняттям руха-
ється  весь  цивілізаційний  прогрес  людства.

Львівська політехніка сьогодні – це 
потужний освітньо-науковий центр України, 
один із найстаріших вищих технічних 
навчальних закладів Європи та світу. 
У структурі університету – 16 навчально-
наукових інститутів, Інститут дистанційного 
навчання, Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою, 10 ко-
леджів, 101 кафедра. Університет здійснює 
підготовку бакалаврів за 61 спеціальністю, 
магістрів – за 57 спеціальностями, докторів 
філософії за 55 спеціальностями, докторів 
наук за 38 спеціальностями.

Львівська політехніка має розви-
нену інфраструктуру і потужну мате-
ріально-технічну базу для проведення 
наукових досліджень за широким спек-
тром напрямів. Науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи три-
вають у Науково-дослідному конструк-
торському інституті НДКІ ЕЛВІТ, науко во-
дослідних центрах «Кристал» та «Демос»,
держбюджетних групах кафедр; тимчасо-
вих творчих колективах; науково-дос-
лідних, науково-проектних, навчально-
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наукових та випробувальних лабораторіїях 
кафедр; галузевих та регіональних 
науково-дослідних лабораторіях; спіль-
них науково-дослідних лабораторіях з 
академічними і галузевими установами 
та підприємствами. Багато створених 
науковцями університету розробок впро-
ваджено у виробництво.

Міжнародна співпраця
Набула інтенсивного розвитку 

міжна родна науково-технічна та освітня 
співпраця із закордонними універ-
ситетами, науковими інституціями та 
компаніями. Науковці Львівської полі-
техніки  співпрацюють із закладами вищої 
освіти та науково-дослідними установами, 
промисловими та маркетинговими фір-
мами Австрії, Нідерландів, Ізраїлю, 
Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Литви, 
Німеччини, Польщі, Словаччини, США, 
Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, 
Японії. У межах міжнародної науково-
технічної співпраці наукові колективи 
виконують науково-дослідні роботи за 
міжнародними грантами, спільними 
проектами під егідою МОН України 
та за госпдоговорами і контрактами з 
країнами Європи, США. Налагоджено 
обмін студентами і викладачами із 
закордонними партнерами.

Випускники та працевлаштування 
Львівська політехніка дбає і про 

пра цевлаштування своїх вихованців. Відділ 
працевлаштування та зв’язків з вироб-
ництвом університету працює у ба-
гатьох напрямах задля майбутнього 
студентів та випускників: організовує 
та проводить щорічні ярмарки кар’єри; 
запрошує різноманітні фірми та компанії 
з презентаціями їхньої діяльності; допо-
магає роботодавцям у підборі персоналу 
зі студентів та випускників університету; 
організовує практику та стажування сту-
дентів на виробництві тощо.

Значну профорієнтаційну роботу 
проводить створений в університеті 

унікальний підрозділ – Інтелектуальний 
навчально-науковий центр професійно-
кар’єрної орієнтації.

Відпочинок та дозвілля студентів
До послуг студентів сучасна мате-

ріально-технічна база та соціальна інф-
раструктура університету: 13 студентських 
гуртожитків та два гуртожитки, у яких 
мешкають викладачі та співробітники, по-
ліклініка, лікарня, санаторій-профілакто-
рій, навчальні корпуси, комп’ютерні кла-
си, інтернет-ресурси, науково-тех нічна 
бібліотека, стадіон і два навчально-спортивні 
корпуси з дев’ятьма спеціалізованими 
залами, басейном, лижною базою, літньою 
спортивною зоною та стрілецьким тиром. 
Університет має унікальний відпочинковий 
комплекс, зокрема, навчально-оздоровчі 
табори: в Миколаївській області (с. Коблеве), 
у Карпатах (с. Славське) та в Золочівському 
районі Львівської області (с. Зозулі), на озері 
Світязь (урочище Гряда Шацького району 
Волинської області).

Для організації дозвілля студен-
тів-політехніків в університеті пра цюють 
десятки колективів художньої самодіяль-
ності, щорічно проводять мис тецькі фести-
валі “Весна Політехніки” та “Осінь Полі-
техніки”, розмаїті творчі конкурси тощо.

Рейтинги та визнання
У загальному рейтингу Times Higher 

Education Львівська політехніка стала 
ЄДИНИМ серед ЗВО України у категорії 
801–1000. У галузях: “Інженерія і технології” 
та “Фізичні науки” Львівська політехніка є 
єдиним університетом у категорії 601–800. 
Надзвичайно важли вою для нас подією є 
й те, що Львівська політехніка покращила 
свої позиції порівняно з минулим роком у 
галузі “Комп’ютерні науки”, посівши місце 
в діапазоні 251–300. Також у цьому році ми 
вперше увійшли до Times Higher Education 
у номінації “Бізнес та Економіка”. Львівська 
політехніка є єдиною серед ЗВО України у 
цій категорії.
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Ì³ñöå Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ó ñâ³òîâèõ 
ðåéòèíãàõ óí³âåðñèòåò³â

Назва рейтингу
Місце Львівської політехніки за роками

2016 2017 2018 2019 2020

Рейтинг світових університетів TIMES HIGHER EDUCATION 
(World Univ ersity Rankings Times Higher Education):

World University Rankings ‒ 801+ 1001+ 1001+ 801‒1000

Engineering & technology ‒ ‒ ‒ 601‒800 601‒800

Physical Sciences ‒ ‒ ‒ 801+ 601‒800

Computer science ‒ ‒ ‒ 401‒500 251‒300

Business & economics     501+

University impact Rankings    301+
 

QS UNIVERSITY RANKINGS:

QS Global World Ranking ‒ ‒ ‒ 751‒800 751‒800

EECA (рейтинг 
охоплює університети 
європейських країн, що 
розвиваються, та країн 
Центральної Азії)

96 101 101 103 113
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Ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ

Ректор, голова приймальної комісії:
Бобало Юрій Ярославович
Адреса: 79000, Львів, вул. С. Бандери, 12.
Телефон: +38 (032) 258-21-11

Перший проректор, заступник голови 
приймальної комісії:
Матвійків Олег Михайлович
Телефон: +38 (032) 258-20-19

Відповідальний секретар: 
Гончар Михайло Федорович
Заступник відповідального секретаря:
Грибик Ігор Іванович
Телефони: +38 (032) 258-25-37
                  +38 (032) 258-22-65

²íòåëåêòóàëüíèé íàâ÷àëüíî-
íàóêîâèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-
êàð’ºðíî¿ îð³ºíòàö³¿

Директор: Лозинський Василь Іванович
Адреса: 79000, Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Телефони: +38 (032) 258-24-06
                  +38 (032) 258-26-95
                  
Öåíòð êîìóí³êàö³é
Керівник: Павлишин Наталія
Телефон: +38 (032) 258-22-82

Ñòóïåí³ âèùî¿ îñâ³òè
(ст. 5 Закону «Про вищу освіту»)
Бакалавр – це освітній ступінь, що 
здобувається на першому рівні вищої освіти 
та присуджується вищим навчальним 
закладом у результаті успіш-
ного виконання здобувачем вищої освіти 
освітньо-про фесійної програми, обсяг якої 
становить 180–240 кредитів ЄКТС.

Магістр – це освітній ступінь, що 
здобувається на другому рівні вищої 
освіти та присуджується вищим 
навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої 
освіти відповідної освітньої програми. 
Ступінь магістра здобувається за 
освітньо-професійною або за освітньо-
науковою програмою. Обсяг освітньо-
професійної програми підготовки магістра 
становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг 
освітньо-наукової програми – 120 кредитів 
ЄКТС.

Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ
(д) – денна форма навчання; (з) – заочна форма навчання; (ОПП) – освітньо-професійна 
програма підготовки магістрів; (ОНП) – освітньо-наукова програма підготовки магістрів.

* Послуги надаються в контрольованих умовах, що встановлені у системі управління, яка 
відповідає вимогам Стандарту ISO 9001:2015, що підтверджується компанією Бюро Верітас 
Сертифікейшн. Номер сертифікату Бюро Верітас Сертифікейшн на вебсайті Політехніки.

Òåðì³íè ï³äãîòîâêè:

• бакалавр – 4 роки (на основі повної загальної середньої освіти), 3 роки (на основі диплома 
молодшого спеціаліста);

• магістр – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма підготовки магістрів), 1 рік  
9 місяців (освітньо-наукова програма підготовки магістрів).
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ 
ÒÀ ÄÈÇÀÉÍÓ
Директор інституту: д-р арх., проф. Черкес Богдан Степанович
Контакти: вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013; головний. корпус, кімн. 328
тел.: (032) 258-22-39, веб-сайт: https://lpnu.ua/iard

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

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Архітектура та містобудування (д, з);
• Дизайн (д, з);
• Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація (д, з).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Архітектура будівель і споруд (д, з), (ОПП).
• Архітектура та містобудування (д), (ОНП);
• Дизайн (д, з), (ОПП, ОНП);
• Дизайн архітектурного середовища (д, з), (ОПП);
• Містобудування (д, з), (ОПП);
• Реставрація пам’яток архітектури та 

містобудування і реконструкція об’єктів 
архітектури (д), (ОПП);

• Реставрація творів мистецтва (реставрація 
творів мистецтв з каменю) (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту можуть працювати в проектних 
та науково-дослідних інститутах; виробничих, дизай-
нерських та будівельних організаціях, що вико нують 
аналітичні, науково-дослідні та проектно-пошукові 
роботи; реставраційних майстернях та інститутах, а 
також обіймати такі посади: архітектор, дизайнер 
інтер’єру, старший архітектор, керівник груп архітекто-
рів, дизайнерів або реставраторів, головний архітектор 
або дизайнер проектів, районний архітектор, головний 
архітектор або художник міста чи області, аналітик-
дизайнер, дизайнер-декоратор, дизайнер інтер’єру та 
обладнання, дизайнер-графік, ілюстратор, дизайнер 
мультимедійних об’єктів, керівник дизайн-студії, 
дизайн-бюро або майстерні, реставратор, консерватор, 
реставратор творів мистецтва з каменю.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ 
ÒÀ ²ÍÆÅÍÅÐÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Бліхарський Зіновій Ярославович
Контакти: вул. Карпінського, 6, м. Львів, 79013; 2-й корпус, кімн. 223 
тел.: (032) 258-26-50, веб-сайт: https://lpnu.ua/ibis

Працівники інституту викладають фундаментальні інженерні дисципліни і 
готують фахівців у галузі будівництва та цивільної інженерії, а також гідротехніки 
та пожежної безпеки.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Будівництво та цивільна інженерія (д, з);
• Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології (д);
• Пожежна безпека (д, з).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Автомобільні дороги і аеродроми (д, з), (ОПП);
• Будівництво та цивільна інженерія (д), (ОНП);
• Водопостачання та водовідведення (д, з), (ОПП);
• Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології (д, з), (ОПП);
• Міське будівництво та господарство (д, з), (ОПП);
• Мости і транспортні тунелі (д, з), (ОПП);
• Пожежна безпека (д, з), (ОПП);
• Промислове і цивільне будівництво (д, з), (ОПП);
• Теплогазопостачання і вентиляція (д, з), (ОПП);
• Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту можуть виконувати професійну 
роботу в галузях: цивільного, промислового, водо-
господарського 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 органі-
зацій, інженера-інспектора тощо.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÃÅÎÄÅÇ²¯
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Третяк Корнилій Романович
Контакти: вул. Карпінського, 6, м. Львів, 79013; 2-й корпус, кімн. 501, 601 
тел.: (032) 258-26-98, (032) 258-22-34, 
веб-сайт: https://lpnu.ua/igdg

Інститут є єдиним у державі спеціалізованим навчальним закладом, що готує 
висококваліфікаваних фахівців у сфері геодезії, землеустрою та наук про Землю, 
які здатні розв’язувати складні спеціалізовані науково-практичні завдання із 
застосуванням сучасних IT-технологій, теоретичних положень та методів досліджень 
фізичної поверхні Землі, форм, розмірів та гравітаційного поля Землі, проведення 
вимірів на земній поверхні для відображення її на планах та картах, інших задач 
для управління територій, народного господарства та оборони країни.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Геодезія та землеустрій (д, з);
• Науки про Землю (д, з).
Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Геоінформаційні системи і технології (д, з), (ОПП);
• Геопросторове моделювання (д, з), (ОПП);
• Геотехнічний інжиніринг (д), (ОПП);
• Землеустрій та кадастр (д, з), (ОПП);
• Інженерна геодезія (д, з), (ОПП);
• Картографія (д, з), (ОПП);
• Космічна геодезія (д, з), (ОПП);
• Космічний моніторинг Землі (д, з), (ОПП);
• Оцінка землі та нерухомого майна (д, з), (ОПП);
• Фотограмметрія та дистанційне зондування 

(д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники Інституту працюють на підприємствах 
Державної служби України з питань геодезії, кар-
тографії та кадастру, 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, 
секторі інфраструктури, геотермальної енергії, 
енергії вітру, гідроенергетики та в гірничодобувних 
проектах, водогосподарчій галузі тощо), приватних 
геодезичних та землевимірювальних підприємствах 
для виконання геодезичних, землеоцінних робіт та 
робіт із землеустрою, а також у відповідних структурах 
туристично-рекреаційного спрямування України.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ 
ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÍÀÓÊ 
Директор інституту: д-р політ. наук, проф. Турчин Ярина Богданівна
Контакти: вул. Митр. Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й корпус, кімн. 208, 208а, 211 
тел.: (032)-258-23-50, (032)-258-23-20, веб-сайт: https://lpnu.ua/igsn

Інститут здійснює підготовку фахівців у галузях інформаційних технологій, 
міжнародних відносин, соціальних і поведінкових наук, культури і мистецтва, а 
також забезпечує викладання дисциплін соціально-гуманітарного профілю для 
студентів Національного університету «Львівська політехніка».

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (д, з);
• Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (міжнародні відносини) (д, з);
• Музеєзнавство, пам’яткознавство (д);
• Соціальна робота (д, з);
• Соціальне забезпечення (д, з);
• Соціологія (д, з).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

(д, з), (ОПП);
• Міжнародні відносини (д, з), (ОПП);
• Музеєзнавство, пам’яткознавство (д), (ОПП);
• Соціальна робота (д, з), (ОПП);
• Соціологія (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту можуть працювати в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, 
підрозділах, які займаються вивченням та реалізацією 
міжнародних відносин і регіональної співпраці, 
дипломатичних пред ставництвах та консульських 
установах, візових центрах, у перекладацьких агенціях, 
державних та громадських організаціях, які надають 
со ціальні послуги різним категоріям населення, 
у спеціалізованих соціологічних службах, а також 
у пам’яткоохоронних закладах турагенствах та 
установах, які надають екскурсійні послуги та у 
міжнародних організаціях з охорони культурної 
спадщини. Випускни ки можуть виконувати 
інформаційно-аналітичну роботу, дослі дження 
громадської думки, стратегічне планування, 
прогнозування, адміністрування в державних і 
комерційних структурах.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
² ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ
Директор інституту: заслужений працівник народної освіти України
д-р екон. наук, проф. Кузьмін Олег Євгенович
Контакти: вул. Митр. Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й корпус, кімн. 428а
тел.: (032) 258-22-10 (032) 258-27-95, веб-сайт: https://lpnu.ua/inem

Інститут готує фахівців 
у галузях соціальних 
та поведінкових 
наук, управління та 
адміністрування, а також 
міжнародних відносин.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Економіка (д, з);
• Маркетинг (д, з);
• Менеджмент (д, з);
• Міжнародні економічні відносини (д, з);
• Облік і оподаткування (д, з);
• Фінанси, банківська справа та страхування (д, з).
Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Бізнес-адміністрування (д, з), (ОПП);
• Економіка (д), (ОНП);
• Економіка бізнесу (д, з), (ОПП);
• Економіка підприємства (д, з), (ОПП);
• Економіка та управління будівництвом (з), (ОПП);
• Логістика (д, з), (ОПП);
• Маркетинг (д, з), (ОПП, ОНП);
• Менеджмент (д), (ОНП);
• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

(д, з), (ОПП);
• Менеджмент інноваційної діяльності (д, з), (ОПП);
• Менеджмент організацій і адміністрування (за 

видами економічної діяльності) (д, з), (ОПП);
• Міжнародна економіка (д, з), (ОПП);
• Міжнародні економічні відносини (д), (ОНП);
• Облік і оподаткування (д, з), (ОПП, ОНП);
• Прикладна економіка (д, з), (ОПП);
• Управління інноваційною діяльністю (д, з), (ОПП);
• Управління митною діяльністю (д, з), (ОПП);
• Управління персоналом та економіка праці (д, з), (ОПП);
• Фінанси, банківська справа та страхування (д, з), 

(ОПП, ОНП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники Інституту можуть працювати еконо-
містами, керівниками підприємств різних рівнів, 
дилерами, маклерами, брокерами, митниками, фа-
хівцями із зовнішньоекономічної діяльності, митни-
ми брокерами, бухгалтерами, аудиторами, PR-ме-
неджерами, HR-фахівцями, керівниками з управління 
персоналом, аналітиками, маркетологами, логістами, 
менеджерами, ріелтерами, бізнес-аналітиками, 
бізнес-консультантами, дистриб’юторами, фахів-
цями у сфері туризму тощо, а також в освіті та науці, 
дипломатами, фахівцями державного управління.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÈ 
ÒÀ ÑÈÑÒÅÌ ÊÅÐÓÂÀÍÍß 
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Лозинський Андрій Орестович
Контакти: вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 127
тел.: (032) 258-24-68, веб-сайт: https://lpnu.ua/iesk

Інститут готує фахівців 
у галузі електричної 
інженерії (спеціальності: 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»; 
143 «Атомна енергетика»; 
144 «Теплоенергетика», 
а також за спеціальністю 
151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології».

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології (д, з);
• Атомна енергетика (д);
• Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (д, з);
• Теплоенергетика (д, з).
Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології  (д), (ОНП);
• Автоматизоване управління технологічними 

процесами (д, з), (ОПП);
• Атомна енергетика (д), (ОПП);
• Електричні системи і мережі (д, з), (ОПП);
• Електричні станції (д, з), (ОПП);
• Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (д), (ОНП);
• Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод (д, з), (ОПП);
• Електротехнічні системи електроспоживання 

(д, з), (ОПП);
• Енергетична безпека (д, з), (ОПП);
• Енергетичний менеджмент (д, з), (ОПП);
• Системи управління виробництвом і розподілом 

електроенергії (д, з), (ОПП);
• Теплові електричні станції (д, з), (ОПП);
• Теплоенергетика (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту можуть працювати в орга-
нізаціях електроенергетичних систем і мереж, 
енергогенерувальних та енергопостачальних компа-
ніях, інжинірингових та електротехнічних фір мах, 
проектних і науково-дослідних органі заціях, ком-
паніях та фірмах, що займаються: автоматизацією 
технологічних процесів та впровадженням ІТ-техно-
логій у різних галузях промисловості; ство рен ням 
енергозбережних технологій та вико ристанням 
альтернативних джерел енергії, а також у структурах 
Державної системи управління енергозбереженням.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ²ÍÆÅÍÅÐÍÎ¯ 
ÌÅÕÀÍ²ÊÈ ÒÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ 
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Ланець Олексій Степанович
Контакти: вул. Професорська, 1, м. Львів, 79013; 14-й корпус, кімн. 68
тел.: (032) 258-24-10, веб-сайт: https://lpnu.ua/iimt

Інститут забезпечує 
викладання фундаментальних 
інженерних дисциплін і 
готує фахівців у галузях 
машинобудування та 
матеріалообробки, металургії 
та матеріалознавства, 
транспорту і транспортної 
інфраструктури, нафтогазових 
технологій та інженерії.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Автомобільний транспорт (д, з);
• Галузеве машинобудування (д, з);
• Матеріалознавство (д, з);
• Металургія (д);
• Нафтогазова інженерія та технології (д);
• Прикладна механіка (д, з);
• Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) (д, з).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Автомобільний транспорт (д, з), (ОПП);
• Колісні та гусеничні транспортні засоби (д, з), (ОПП);
• Машини і технології пакування (д, з), (ОПП);
• Металургія (д), (ОПП);
• Обладнання електронної промисловості (з), (ОПП);
• Обладнання переробних і харчових виробництв 

(д, з), (ОПП);
• Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів (д), (ОПП);
• Організація і регулювання дорожнього руху (д, з), (ОПП).
• Організація перевезень і управління на транспорті 

(за видами транспорту) (д, з), (ОПП);
• Розумний транспорт і логістика для міст (д), (ОНП);
• Технології машинобудування (д, з), (ОПП);
• Технології та устаткування зварювання (д, з), (ОПП);

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту працюють конструкторами, 
технологами та експлуатаційниками машин всіх 
типів, а також у галузях матеріалознавства, мета-
лургії та металообробки, автомобільного тран спорту, 
організації і регулювання дорожнього руху, вантажних 
і пасажирських перевезень, трубопровідного тран-

спорту та нафтогазосховищ, діагностування та визна-
чення ресурсу об’єктів нафтогазового ком плексу.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÀÂÀ, ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯ 
ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
Директор інституту: д-р юрид. наук, проф., заслужений юрист України 
Ортинський Володимир Львович
Контакти: вул. Князя Романа, 1/3, м. Львів, 79000; 19-й корпус, кімн. 303, 
вул. Театральна, 14, корп. 33, тел.: (032) 258-30-92
тел.: (032) 258-21-16, веб-сайт: https://lpnu.ua/ippo

Навчально-науковий Інститут 
права, психології та інноваційної 
освіти Національного 
університету «Львівська 
політехніка» готує фахівців 
за спеціальностями: право, 
психологія, журналістика, 
професійна освіта (за 
спеціальностями), освітні, 
педагогічні науки, управління 
навчальним закладом за рахунок 
державного бюджету, коштів 
фізичних та юридичних осіб. 

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Журналістика (д, з);
• Право (д, з);
• Психологія (д, з);
• Професійна освіта (Будівництво та зварювання) (д);
• Професійна освіта (Цифрові технології) (д);
• Професійна освіта (Машинобудування) (д);
• Професійна освіта (Харчові технології) (д);
• Професійна освіта (Облік і оподаткування) (д);
• Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка продуктів сільського господарства та 
харчові технології) (д).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Журналістика (д), (ОПП);
• Освітні, педагогічні науки (д, з), (ОПП);
• Правознавство (д, з), (ОПП);
• Психологія (д, з), (ОПП);
• Управління навчальним закладом (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту можуть працювати в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, 
органах прокуратури, юстиції, суду, поліції, адвокатури, 
нотаріаті, фіскальних органах, 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 уста-
новах та реабілітаційних центрах; кореспондентами, 
журналістами, випусковими редакторами, літера-
турними 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 їхніх 
структурних підрозділів. 
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÕ ÍÀÓÊ 
ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É 
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Медиковський Микола Олександрович
Контакти: вул. С. Бандери, 28а, м. Львів, 79013; 5-й корпус, кімн. 513
тел.: (032) 258-26-63, веб-сайт: https://lpnu.ua/ikni

Інститут готує ІТ фахівців 
у галузях інженерії 
програмного забезпечення, 
системного проектування, 
систем штучного інтелекту, 
комп’ютерних наук, 
комп’ютерної лінгвістики, 
інформаційних технологій, 
системного аналізу, 
комп’ютерних технологій 
видавничої справи.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Видавництво та поліграфія (д, з);
• Інженерія програмного забезпечення (д, з);
• Інформаційні системи та технології 

(інтелектуальні інформаціійні технології) (д, з);
• Комп’ютерні науки (д, з);
• Системний аналіз (д, з);
• Філологія (прикладна лінгвістика) (д, з).
Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Аналіз даних (DataScience) (д, з), (ОПП);
• Видавництво та поліграфія (д), (ОНП);
• Інженерія програмного забезпечення (д, з), (ОПП, ОНП);
• Інформаційні системи та технології (д, з), (ОПП, 

ОНП);
• Інформаційні технології проектування (д, з), (ОПП);
• Інформаційні управляючі системи та технології 

(д, з), (ОПП);
• Комп’ютерні науки (д), (ОНП);
• Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв (д, з), (ОПП);
• Прикладна лінгвістика (д, з), (ОПП);
• Системи та методи прийняття рішень (д, з), 

(ОПП);
• Системи штучного інтелекту (д, з), (ОПП);
• Системне проектування (д), (ОПП);
• Системний аналіз (д), (ОНП);
• Управління ІТ-проектами (д, з), (ОПП);
• Філологія (прикладна лінгвістика) (д), (ОНП);
• Комп’ютерні лінгвістичні технології (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники Інституту можуть працювати у сферах 
моделювання, проектування, розроблення, тесту-
вання інформаційних систем як аналітиків даних, 
архітекторів програмного забезпечення, розробни-
ків серверних і клієнтських застосувань, Web-роз-
робників, локалізаторів програмного забезпе чення, а 
також фахівцями у сфері штучного інтелекту, аналізу 
даних, Інтернету речей, інтегрування знань, розумінь 
з різних інженерних галузей.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÕ 
ÒÅÕÍÎËÎÃ²É, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ 
ÒÀ ÌÅÒÐÎËÎÃ²¯
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Микийчук Микола Миколайович
Контакти: вул. С. Бандери, 28а, м. Львів, 79013; 5-й корпус, кімн. 612
тел.: (032) 258-25-59, (032) 258-23-94, веб-сайт: https://lpnu.ua/ikta

Інститут готує фахівців у 
галузях комп’ютерних та 
інформаційно-вимірювальних 
технологій; інтелектуальних 
мехатронних систем; 
робототехніки; комп’ютерної 
інженерії; кібербезпеки; 
метрологічного забезпечення 
комп’ютерних вимірю вальних 
систем та систем керування і 
сертифікаційних випробувань; 
вимірювань у нанотехнологіях.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Кібербезпека (д, з);
• Комп’ютерна інженерія (д);
• Комп’ютерні науки (системна інженерія (інтернет 

речей)) (д, з);
• Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(д, з).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Безпека інформаційних і комунікаційних систем (д), (ОПП);
• Інформаційно-вимірювальні технології 

у робототехніці (д, з), (ОПП);
• Кіберфізичні системи (д), (ОПП);
• Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика (д, з), (ОПП, ОНП);
• Комп’ютерна інженерія (д), (ОНП);
• Комп’ютерні системи та мережі (д), (ОПП);
• Комп’ютерні системи управління рухомими 

об’єктами (автомобільний транспорт) (д), (ОПП);
• Комп’ютерні системи управління рухомими 

об’єктами (д), (ОНП);
• Метрологія та вимірювальна техніка (д, з), (ОПП);
• Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(д), (ОНП);
• Прилади і системи точної механіки (д, з), (ОПП);
• Системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки (д, з), (ОПП);
• Системне програмування (д), (ОПП);
• Спеціалізовані комп’ютерні системи (д, з), (ОПП);
• Управління інформаційною безпекою (д), (ОПП);
• Якість, стандартизація та сертифікація (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники Інституту можуть створювати, супро воджу-
вати й експлуатувати системні та проблемно-орієнто-
вані 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 засо би 
забезпечення і контролю якості продукції, її стандар-
тизації і сертифікації, а також забезпечувати технічний 
захист інформації, що становить державну або 
комерційну таємницю.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÒÂÀ 
ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É 
Директор інституту: канд. техн. наук, доц. Хром’як Йосиф Якович
Контакти: вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 205;
вул. Січових Стрільців, 2, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100
тел.: (032) 258-20-27, (032) 297-07-55, веб-сайт: https://lpnu.ua/ippt

Інститут готує фахівців у галузях комп’ютерних наук, маркетингу, фінансів, 
банківської справи та страхування, обліку й оподаткування.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Комп’ютерні науки (д, з);
• Фінанси, банківська справа та страхування (д, з);
• Маркетинг (д, з);
• Облік і оподаткування (д).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 

(д, з), (ОПП);
• Фінанси, банківська справа та страхування (д), 

(ОПП).

Ñïåö³àëüíîñò³ 
(«ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):

• Комп’ютерні науки (д, з);
• Фінанси, банківська справа та страхування (д, з);
• Маркетинг (д, з).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту можуть працювати: 
у сферах інформаційних технологій – програмістами, 
роз робниками web-сайтів, адміністраторами комп’ю-
терних систем, фахівцями-аналітиками з комп’ю-
терного еколого-економічного моніторингу; 
у сфе рах економіки – економістами-аналітиками, 
фінансовими менеджерами, дилерами, маклерами, 
брокерами, бухгалтерами, аудиторами, ревізорами, 
логістами, фахівцями з PR, маркетологами, SMM-
менеджерами.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÈÊËÀÄÍÎ¯ 
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ 
ÒÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÈÕ ÍÀÓÊ 
Директор інституту: д-р фіз.-мат. наук, проф. Каленюк Петро Іванович
Контакти: вул. Митр. Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й  корпус, кімн. 212а
тел.: (032) 258-21-34, (032) 258-21-29, веб-сайт: https://lpnu.ua/imfn

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

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії (міжнародна інформація) (д, з);

• Прикладна математика (д);
• Прикладна фізика та наноматеріали (д, з).

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Інформаційно-комунікаційні технології (д), (ОПП);
• Математичне та комп’ютерне моделювання (д), 

(ОПП);
• Міжнародна інформація (д, з), (ОПП, ОНП);
• Прикладна математика  (д), (ОПП, ОНП);
• Прикладна фізика (д), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту займаються розробленням та 
реалізацією програмного забезпечення в Україні та 
за кордоном, можуть працювати викладачами циклів 
математичних, інформаційних та фізичних дисциплін 
у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації; 
вміють створювати, досліджувати та впроваджувати 
нові матеріали для альтернативних та нетрадиційних 
джерел енергії, молекулярної енергетики, давати 
фізико-технічну експертну оцінку енергогенеруючих 
та енергозберігаючих технологій; працюють ана-
літиками-міжнародниками чи консультантами-ре-
ферентами, аналітиками, спеціалістами з кому нікацій 
та зв’язків з громадськістю (PR), інформа ційними 
брокерами, іміджмейкерами, керівниками виборчих 
кампаній, працівниками міжнародних організацій, 
спецслужб тощо.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÑÒÀËÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
²ÌÅÍ² Â’ß×ÅÑËÀÂÀ ×ÎÐÍÎÂÎËÀ
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Мороз Олександр Іванович
Контакти: вул. Генерала Чупринки, 130, м. Львів, 79057; кімн. 207
тел.: (032) 258-32-18, (032) 258-32-16, (032) 258-32-14, веб-сайт: https://lpnu.ua/istr

Інститут готує фахівців 
у галузях природничих 
наук, виробництва та 
технологій, управління та 
адміністрування, сфери 
обслуговування та цивільної 
безпеки.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Екологія (д, з);
• Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (д, з);
• Технології захисту навколишнього 

середовища (д, з);
• Туризм (д, з);
• Цивільна безпека (д, з).
Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:

• Екологічний контроль та аудит (д, з), (ОПП);
• Екологія (д), (ОНП);
• Екологія та охорона навколишнього 

середовища (д), (ОПП);
• Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (д, з), (ОПП);
• Прикладна екологія та збалансоване 

природокористування (д), (ОПП);
• Технології захисту навколишнього 

середовища (д), (ОНП);
• Туризмознавство (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники Інституту можуть працювати на 
виробничих і торговельних підприємствах, в 
управліннях охорони навколишнього се ре-
довища, у відділах охорони праці та безпеки 
виробництва, в екологічній інспекції, у відділах 
із проектування та експлуатації систем безпеки, 
у туристично-рекреаційному господарстві, 
в готельно-ресто ранних ком плексах, у кон-
салтингових компаніях, на біржах, у страхових 
компаніях, у банках, на митницях, в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, 
у підрозділах ДСНС України, у науково-
дослідних та нав чаль них установах.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÒÅËÅÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É, 
ÐÀÄ²ÎÅËÅÊÒÐÎÍ²ÊÈ 
ÒÀ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ
Директор інституту: канд. техн. наук, доц. Стрихалюк Богдан Михайлович
Контакти: вул. Професорська, 2, м. Львів, 79013; 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: https://lpnu.ua/itre

Метою освітньої діяльності 
Інституту є підготовка 
конкурентоспроможних 
на національному та 
міжнародному ринках праці 
фахівців у галузі інформаційних, 
комунікаційних, радіо- та 
мікроелектронних і лазерних 
технологій, програмно-
апаратних систем, авіоніки, 
біоінженерії та інтернету речей.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Авіоніка (д);
• Біомедична інженерія (інтернет речей) (д, з);
• Електроніка (д, з);
• Інформаційні системи та технології (інформаційно-

комунікаційні системи) (д);
• Мікро- та наносистемна техніка (д, з);
• Телекомунікації та радіотехніка (д, з).
Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 

телебачення (д, з), (ОПП);
• Біотехнічні та медичні апарати і системи (д), (ОПП);
• Електронні прилади та пристрої (д, з), (ОПП);
• Інформаційні мережі зв’язку (д, з), (ОПП);
• Лазерна і оптоелектронна техніка (д), (ОПП);
• Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої (д, з), 

(ОПП);
• Мікро- та наносистемна техніка (д), (ОНП);
• Радіоелектронні апарати та засоби (д, з), (ОПП);
• Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

(д, з), (ОПП);
• Радіотехніка (д, з), (ОПП);
• Системне адміністрування телекомунікаційних 

мереж (д, з), (ОПП);
• Телекомунікаційні системи та мережі (д, з), (ОПП);
• Телекомунікації та радіотехніка (д), (ОНП);
• Технології та засоби телекомунікацій (д, з), (ОПП);
• Фізична та біомедична електроніка (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
ІТ-компанії, підприємства телекомунікаційного та 
ра діоелектронного профілю, засоби мас-медіа; 
радіомовні, телевізійні, раді озв’язкові, навігаційні 
центри та центри управління, передавання 
даних; підприємства та організації з виробництва, 
обслуговування, продажу та сертифікації мікро-
електронних засобів різноманітного призначення 
та лазерних технологій; лікувальні, діагностичні, 
сана торні та реабілітаційні заклади; банківські, 
фінансово-кредитні та комерційні установи; митні 
служби, ЗСУ, СБУ, МВС і податкові інспекції; школи, 
ліцеї, гімназії, коледжі та інші заклади вищої освіти
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²ÍÑÒÈÒÓÒ Õ²Ì²¯ 
ÒÀ Õ²Ì²×ÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É 
Директор інституту: д-р техн. наук, проф. Скорохода Володимир Йосипович
Контакти: пл. Святого Юра, 9, м. Львів, 79013; 9-й корпус, кімн. 121
meл.: (032) 258-23-10, (032) 258-22-15, веб-сайт: https://lpnu.ua/ihht

Інститут  готує  фахівців  у  
галузях  хімічної  технології  
та  інженерії,  харчової 
промисло вості та переробки 
сільськогосподарської продукції, 
біотехнології та фармації.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Біотехнології та біоінженерія (д, з);
• Фармація, промислова фармація (д, з);
• Харчові технології (д, з);
• Хімічні технології та інженерія (д, з).
Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Біотехнології та біоінженерія (д), (ОНП);
• Комп’ютерна хімічна інженерія (д, з), (ОПП);
• Процеси і обладнання хімічних виробництв (д, з), (ОПП);
• Технічна електрохімія (д, з), (ОПП);
• Технології продуктів бродіння і виноробства (д, з), (ОПП);
• Фармацевтична біотехнологія (д, з), (ОПП);
• Фармація, промислова фармація (д, з), (ОНП, ОПП);
• Харчові технології (д), (ОНП);
• Хімічні технології високомолекулярних сполук (д, з), (ОПП);
• Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення 

(д, з), (ОПП);
• Хімічні технології органічних речовин (д, з), (ОПП);
• Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 

(д, з), (ОПП);
• Хімічні технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів (д, з), (ОПП);
• Хімічні технології та інженерія (д), (ОНП);
• Хімічні технології тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів (д, з), (ОПП);
• Хімічні технології харчових добавок та косметичних 

засобів (д, з), (ОПП).

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники Інституту можуть працювати на підпри-
ємства хімічної промисловості, нафтопереробних та 
нафтохімічних комплексах; заводах із виробництва 
мастильних матеріалів, підприємствах комунально-
го господарства, водопостачання та водовідведення; 
підприємствах пластмасового, пінопластового, інстру-
ментального виробництв (полімерні плівки, труби, 
кабелі, побутові та медичні вироби; пакувальна інду-
стрія); підприємствах будівельної індустрії, кераміч-
них, цементних та склозаводах; підприємствах хар-
чової промисловості; підприємствах із виробництва 
фармацевтичних препаратів та косметичних засобів; у 
науково-дослідних установах та проектних організаці-
ях, контрольно-аналітичних лабораторіях.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ 
ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß 
Директор інституту: канд. техн. наук, доц. Тарасов Дмитро Олександрович
Контакти: вул. Карпінського, 2/4, м. Львів, 79013; 1-й корпус, кімн. 303, 309, 312
тел.: 258-21-79, 258-22-29, 258-25-86, веб-сайт: https://lpnu.ua/idn, e-mail:IDN.dept@lpnu.ua

Щоб забезпечити потреби місцевого ринку праці  фахівцями, а також наблизити місце навчання студентів 
до місця їх проживання, у Львівській політехніці створено відокремлені структурні підрозділи – Навчально-
консультаційні центри (НКЦ) – центри дистанційного навчання:
• НКЦ м. Володимир-Волинський (Волинська обл.), вул. Луцька, 233, тел.: (03342) 3-07-79;
• НКЦ м. Чернівці, вул. О. Гузар, 8, тел.: (38096) 918-02-92;
• НКЦ м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел.: (03826) 5-12-85;
• НКЦ м. Хуст (Закарпатська обл.), вул. Львівська, 247, тел.: (03142) 4-31-82;
• НКЦ м. Коломия (Івано-Франківська обл.), вул. Чехова, 20, тел.: (03433) 5-02-47.
Фахівців у ІДН готують за заочною формою навчання з використанням дистанційних технологій про-
ведення лекцій і практичних занять. Навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних або фізич-
них осіб.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî 
(áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
• Автомобільний транспорт;
• Видавництво та поліграфія;
• Геодезія та землеустрій;
• Економіка;
• Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка;
• Інженерія програмного забезпечення;
• Комп’ютерна інженерія;
• Комп’ютерні науки (системна інженерія (Інтернет 

речей));
• Менеджмент;
• Міжнародні економічні відносини;
• Правознавство;
• Прикладна механіка;
• Публічне управління та адміністрування;
• Транспортні технології.

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 
м. Львів, 79013,  вул. С. Бандери, 12, 

головний корпус, кімн. 101,
тел. (032) 258-25-37; 258-22-65.

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍ² ÖÅÍÒÐÈ
(ëîêàëüí³ öåíòðè çàî÷íî-äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ)
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍß 
ÒÀ Ï²ÑËßÄÈÏËÎÌÍÎ  ̄ÎÑÂ²ÒÈ 
Директор інституту: д-р екон. наук, доц. Пилипенко Любомир Миколайович
Контакти: вул. Митр. Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й корпус, кімн. 10
тел.: (032) 258-22-92, (032) 258-22-06, веб-сайт: https://lpnu.ua/iapo

Ñïåö³àë³çàö³¿ (îñâ³òí³ ïðîãðàìè) 
äðóãîãî (ìàã³ñòåðñüêîãî) ð³âíÿ:
• Автомобільні дороги і аеродроми (з), (ОПП);
• Адміністративний менеджмент (д, з), (ОПП);
• Публічне управління та адміністрування (для 

державних службовців) (з), (ОПП);
• Публічне управління та адміністрування (д), (ОНП);
• Соціальна економіка, аналітика та управління (д), 

(ОПП);
• Управління проектами (управління бізнес-

проектами) (д, з), (ОПП);
• Управління у сфері економічної конкуренції (д, з), (ОПП);
• Управління фінансово-економічною безпекою (д, з), 

(ОПП).

ÊÓÐÑÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÊÂÀË²Ô²ÊÀÖ²¯ 
ÔÀÕ²ÂÖ²Â

Інститут пропонує підвищення кваліфікації, пере-
підготовку фахівців у рамках реалізації програми 
«Освіта впродовж життя».
Підвищення кваліфікації здійснюється за всіма 
акредитованими в Університеті спеціальностями. 
Особи, які успішно пройшли навчання за програмою 
спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування, 
отримують документ про здобуту післядипломну 
освіту: свідоцтво, сертифікат.

Ñïåö³àëüíîñò³ ïåðøîãî (áàêàëàâðñüêîãî) ð³âíÿ:
•    Публічне управління та адміністрування (д, з).
Можливий вступ на бюджетну та небюджетну пропозиції із різними сертифікатами ЗНО.

Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÁÀÊÀËÀÂÐ²Â ÇÀ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÈÌ ÒÅÐÌ²ÍÎÌ
Інститут пропонує випускникам ЗВО І, II рівнів акредитації з дипломом молодшого 
спеціаліста будь-якої спеціальності здобути перший (бакалаврський) рівень за скороченим 
(трирічним) терміном навчання за спеціальностями:
•    Публічне управління та адміністрування (д, з);
•    Хімічні технології та інженерія (д, з).
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ÊÓÐÑÈ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÌÎÂ

Інститут пропонує студентам, науковим 
та науково-педагогічним працівникам 
Львівської політехніки та інших закладів 
вищої освіти усіх рівнів акредитації, учням 
гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх середніх 
шкіл, а також усім охочим у Лінгвістично-
освітньому центрі курси іноземних мов: 
англійської, німецької та польської. Про-
водиться тестування за міжнародними 
системами Oxford Online Placement Test або 
Cambridge English та видаються відповідні 
сертифікати.

Ôîðìà íàâ÷àííÿ: äåííà, âå÷³ðíÿ.

Термін навчання ― 3,5 місяці (60/100 академ. 
год.).

Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÒÀ ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÌÅÍÅÄÆÅÐ²Â (ÓÏÐÀÂÈÒÅË²Â) 
ÁÀÃÀÒÎÊÂÀÐÒÈÐÍÈÕ ÁÓÄÈÍÊ²Â

Інститут пропонує підготовку та серти-
фікацію спеціалістів за фахом «Менеджер 
(управитель) житлового будинку (групи 
будинків)». Слухачі мають можливість 
пройти незалежну професійну атестацію в 
акредитованому органі з сертифікації.

ÀÒÅÑÒÀÖ²ß ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒ²Â Ó ÑÔÅÐ² 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎ¯ 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÒÀ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß 
²ÍÆÅÍÅÐÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ
В інституті працює постійно діюча атестаційна 
комісія для проведення професійної атестації 
осіб, які мають намір провадити діяльність 
з сертифікації енергетичної ефективності та 
обстеження інженерних систем.

²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍß 
ÒÀ Ï²ÑËßÄÈÏËÎÌÍÎ  ̄ÎÑÂ²ÒÈ 
Директор інституту: д-р екон. наук, доц. Пилипенко Любомир Миколайович
Контакти: вул. Митр. Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й корпус, кімн. 10
тел.: (032) 258-22-92, (032) 258-22-06, веб-сайт: http://ipk.polynet.lviv.ua
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ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÎ-ÄÎÐÎÆÍ²É 
ÊÎËÅÄÆ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: Брегін Михайло Григорович
Контакти: вул. Личаківська, 2, м. Львів, 79008
тел.: (032) 275-14-68, (032) 275-98-57, +30989690916, веб-сайт: http://ladk.lviv.ua

Коледж готує фахівців у галузях транспорту, механічної інженерії, архітектури 
та будівництва.

Ñïåö³àëüíîñò³ («ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò», 
«ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):
• Галузеве машинобудування (д, з).

Спеціалізація:
– експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання

• Будівництво та цивільна інженерія (д, з).
Спеціалізація:
– будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг та аеродромів

• Автомобільний транспорт (д, з).
Спеціалізація:
– обслуговування та ремонт автомобілів 

і двигунів.

• Транспортні технології (на автомобільному 
транспортні) (д).
Спеціалізації:
– організація та регулювання дорожнього руху;
– організація перевезень і управління 

на автомобільному транспорті.
Після закінчення коледжу випускники можуть про-
довжити навчання на третьому курсі Національного 
університету «Львівська політехніка» для здобуття 
освітніх ступенів «бакалавр» або «магістр».

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади 
механіка, майстра, техніка у транспортній, будівельній 
та машинобудівельній 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.
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ÇÎËÎ×²ÂÑÜÊÈÉ ÊÎËÅÄÆ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: Жулин Ярослав Євгенович
Контакти: вул. І. Труша, 4, м. Золочів, Львівська область, 80700
тел.: (03265) 4-51-94, 7-02-52; 4-21-85, веб-сайт: http://zcollage.com.ua

Коледж готує фахівців у галузях права, економіки та підприємництва, інформа-
тики та обчислювальної техніки.

Ñïåö³àëüíîñò³
(«Ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):
• Право (д);
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(д);
• Облік і оподаткування (д);
• Комп’ютерні науки (д);
• Інженерія програмного забезпечення (д).

Після закінчення коледжу випускники можуть 
продовжи ти навчання на третьому курсі денної 
(заочної) форми навчання Національного університету 
«Львівська по літехніка» для здобуття освітньо-
кваліфікаційних ступенів «бакалавр» або «магістр».

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники коледжу можуть виконувати робо ту, 
пов’язану із юридичною діяльністю, економічною 
та підприємницькою діяльністю, працювати на 
посадах фахівця з інформаційних технологій, 
комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з роз-
роблення та тестування програмного забезпе-
чення, з формування та управління електронних 
баз даних, техніки із системного адміністрування, 
фахівця з монтажу та ремонту комп’ютерної 
техніки.
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ÊÎËÅÄÆ ÒÅËÅÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É 
ÒÀ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: канд. пед. наук Дещинський Юрій  Леонтійович
Контакти: вул. Володимира Великого, 12, м. Львів 79053, тел.: (032) 263-15-66, 
факс: (032) 234-06-52, e-mail: ktkt@ktkt.com.ua, веб-сайт: https://www.ktkt.com.ua

Коледж готує фахівців у галузях знань: інформаційних технологій, електроніки та 
телекомунікацій.

Ñïåö³àëüíîñò³ («Ôàõîâèé ìîëîäøèé 
áàêàëàâð» íà áàç³ 9-òè òà 11-òè êëàñ³â)
• Комп’ютерна інженерія (д).
Спеціалізація:
– обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

• Телекомунікації та радіотехніка (д)
Спеціалізації:
– монтаж, обслуговування та експлуатація 

апаратних засобів інформатизації;
– технічне обслуговування і ремонт апаратури 

зв’язку та оргтехніки.

Після закінчення коледжу випускники можуть про-
довжити навчання на третьому курсі денної (заочної) 
форми навчання в Національному університеті 
«Львівська політехніка» для здобуття освітньо-
кваліфікаційних ступенів «бакалавр» , далі «магістр».

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники коледжу працевлаштовуються на поса-
ди, які пов’язані із:
• розробленням та обслуговуванням програмного 

забезпечення;
• адмініструванням серверних систем та баз 

даних;
• монтажем комп’ютерних мереж;
• обслуговуванням і ремонтом засобів зв’язку та 

комп’ютерної техніки;
• обслуговуванням і ремонтом апаратури телеко-

мунікаційних систем та мереж.
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ÊÎËÎÌÈÉÑÜÊÈÉ ÏÎË²ÒÅÕÍ²×ÍÈÉ 
ÊÎËÅÄÆ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: канд. техн. наук, доц. Ляшеник Андрій Васильович
Контакти: вул. Чехова, 20, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78203
тел.: (03433) 5-03-30, 5-03-45, 5-03-39, факс: (03433) 4-77-26,
е-mail: polynet100@gmail.com, веб-сайт: http:// kpk-lp.com.ua

Коледж готує фахівців у галузях управління та адміністрування, інформа-
ційних технологій, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, 
галузевого машинобудування, технології легкої промисло вості, меблевих та 
деревообробних технологій.

Ñïåö³àëüíîñò³ 
(«Ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):

• Фінанси, банківська справа та страхування (д, з);
• Облік і оподаткування (д, з);
• Маркетинг (д, з);
• Менеджмент (д, з);
• Інженерія програмного забезпечення (д, з);
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології (д, з);
• Галузеве машинобудування (д, з);
• Технології легкої промисловості (д, з);
• Лісове господарство (спеціалізація «деревообробні 

та меблеві технології») (д, з).

Після закінчення коледжу випускники можуть про-
довжити навчання на денній або заочній формах нав-
чання в Національному університеті «Львівська 
політехніка» та інших ЗВО на першому (бакалаврсь-
кому) рівні вищої освіти.

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники коледжу працевлаштовуються на поса-
ди, пов’язані із економічною, підприємницькою, 
управлінською та виробничою діяльністю, реалізу-
ються у сферах легкої промисловості, інформаційних 
технологій та комп’ютерної техніки, електроніки 
та комп’ютеризованих систем, деревообробних та 
меблевих технологій.
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ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÊÎËÅÄÆ  ²ÍÔÎÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²¯ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: канд. пед. наук, засл. прац. освіти України Камінський 
Богдан Тадейович
Контакти: вул. Січових Стрільців, 7, м. Львів, 79000
тел.: (032) 260-32-10 веб-сайт: http://vsp-lki.lviv.ua

Коледж готує фахівців у галузях зв’язку та інформаційно-комунікаційних мереж, 
інформаційних технологій, інформаційної, бібліотечної та архівної справи на 
основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти 
(профільної середньої освіти, незалежно від здобутого профілю), диплома 
кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста та ступеня вищої освіти.

Ñïåö³àëüíîñò³ 
(«Ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):
• Комп’ютерні науки (д);
• Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (д);
• Телекомунікації та радіотехніка (д).

Спеціалізації:
– телекомунікації та комп’ютерні технології;
– обслуговування обладнання підприємств 

зв’язку;
– організація та експлуатація поштового зв’язку.

Після завершення навчання в коледжі випускники  
можуть продовжити навчання за скороченим терміном 
навчання в Національному університеті «Львівська 
політехніка» та інших ЗВО ІІІ–ІV ступенів для здобуття 
освітніх ступенів «бакалавр» або «магістр».

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники навчального закладу працюють: 
– на підприємствах, що надають телекомунікаційні 

послуги, здійснюють монтаж кабельного теле-
бачення та систем відео нагляду, обслуговування 
мереж зв’язку;

– на підприємствах ІТ-галузі на посадах тесту-
вальника програмного забезпечення, веб-
розробника, архітектора бази даних, системного 
адміністратора, фахівця з монтажу та ремонту 
комп’ютерної техніки, техніка з обслуговування 
комп’ютерних мереж; 

– у державних та комерційних установах, органах 
місцевого самоврядування, аудиторських 
фірмах, на підприємствах, що пов’язані з обро-
бленням кореспонденції та логістики, у службах 
кур’єрської доставки. 
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ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ 
ÊÎËÅÄÆ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: канд. екон. наук, доц. Іванець Людмила Володимирівна
Контакти: вул. Пасічна, 87, м. Львів, 79032
тел.: (032) 251-04-99, 251-35-30, e-mail:Ldtekpr@ukr.net, веб-сайт: www.ltek.info

Cïåö³àëüí³ñòü («áàêàëàâð»):
• Облік і оподаткування.

Ñïåö³àëüíîñò³
(«Ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):
• Право;
• Економіка;
• Облік і оподаткування;
• Фінанси, банківська справа та страхування;
• Теплоенергетика.

Спеціалізація:
– Монтаж і обслуговування теплотехнічного 

устаткування і систем теплопостачання;
• Будівництво та цивільна інженерія.

Спеціалізації:
– будівництво та експлуатація будівель і споруд;
– монтаж, обслуговування устаткування і 

систем газопостачання;
– монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-

технічних систем і вентиляції.

Після закінчення коледжу випускники можуть про-
довжити навчання на другому (третьому) курсі денної 
форми навчання або на третьому (четвертому) курсі 
заочної форми навчання Національного університету 
«Львівська політехніка» для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційних ступенів «бакалавр» або «магістр».

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники коледжу можуть виконувати роботу, 
пов’язану із юридичною, економічною та підп-
риємницькою діяльністю, працювати в будівель-
них, житлово-комунальних організаціях, на підприєм-
ствах теплогазопостачання, забезпечувати експлуатацію 
будівель і споруд, працювати в експлуатаційних, 
проектних та конструкторських організаціях на посадах 
майстра, виконроба, начальника виробничо-технічного 
об’єднання, техніка, інженера.



32

ÒÅÕÍ²×ÍÈÉ ÔÀÕÎÂÈÉ ÊÎËÅÄÆ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: канд. пед. наук Шемелюк Ганна Олексіївна
Контакти: вул. Пимоненка, 17, м. Львів, 79035
тел.: (032) 270-20-50, веб-сайт: http://techcol.com.ua

Коледж здійснює підготовку фахівців для галузй управління та адміністрування, 
інформаційних технологій, електричної інженерії, автоматизації та приладо-
будування, харчових технологій.

Ñïåö³àëüíîñò³ 
(«Ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):
• Маркетинг (д, з);
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (д).

Спеціалізація:
– Інформаційні та комп’ютерні технології 

на підприємстві.
• Інженерія програмного забезпечення (д, з);
• Комп’ютерна інженерія (д);
• Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (д);
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології (д);
• Харчові технології (д).

При коледжі працюють підготовчі курсі.
Після закінчення коледжу випускники мають можливість 
про довжити навчання на другому (третьому) курсі денної 
(заочної) форми навчання Національного університету 
«Львівська політехніка» для здобуття ступеня бакалавра.

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Випускники коледжу працюють на посадах:
• менеджера з реклами;
• маркетолога-аналітика;
• менеджера з надання інформаційних послуг;
• фахівця з планування діяльності підприємства;
• системного адміністратора;
• адміністратора комп’ютерних мереж;
• програміста;
• web-програміста;
• розробника мікроконтролерних систем;
• фахівця з цифрового керування в електричній 

інженерії;
• фахівця з автоматизації виробничих процесів.



33

ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: канд. техн. наук, доц. Костюк Іван Васильович
Контакти: вул. Демнянська, 15, м. Львів, 79058
тел.: (032) 256-03-83, веб-сайт: http://www.tc.lviv.ua

Коледж готує фахівців у галузях знань: культура та мистецтво, соціальні та 
поведінкові науки, управління та адміністрування, право, інформаційні технології, 
сфера обслуговування.
Ñïåö³àëüíîñò³
(«Ôàõîâèé ìîëîäøèé áàêàëàâð»):
• Дизайн (д);

Спеціалізації:
– дизайн одягу;
– дизайн середовища;
– перукарське мистецтво та декоративна 

косметика;
• Право (д);
• Економіка (д);
• Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (д);
• Комп’ютерні науки (д);
• Комп’ютерна інженерія (д);
• Туризм (д). 

Коледж готує до вступу у заклади вищої освіти гро-
мадян України.
Після закінчення коледжу випускники можуть продов-
жити навчання на другому (третьому) курсі нав чання 
Національного університету «Львівська полі техніка» для 
здобуття освітніх ступенів «бакалавр» або «магістр».

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

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 комп’ютерної 

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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ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ ÏÎË²ÒÅÕÍ²×ÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ»
Директор коледжу: д-р екон. наук, доц. Овчарук Вадим Володимирович
Контакти: вул. Зарічанська, 10, м. Хмельницький, 29015
тел.: (0382) 63-05-05, (097) 800-72-20, веб-сайт: http://hpk.edu.ua

Метою освітньої діяльності коледжу є підготовка конкурентоспроможних на 
вітчизняному ринку праці фахівців у галузях інформаційних технологій, меха-
нічної інженерії та транспорту, управління та адміністрування, соціальної та 
поведінкової науки.

Ñïåö³àëüí³ñòü 
(«Áàêàëàâð» ï³ñëÿ 11-òè êëàñ³â):
• менеджмент

Ñïåö³àëüíîñò³ «Ôàõîâèé ìîëîäøèé 
áàêàëàâð» ï³ñëÿ 9-òè òà 11-òè êëàñ³â:
• Інженерія програмного забезпечення;
• Автомобільний транспорт;
• Комп’ютерна інженерія;
• Прикладна механіка;
• Економіка;
• Менеджмент;
• Галузеве машинобудування.
Коледж готує до вступу громадян України у заклади вищої 
освіти, проводить курсову підготовку водіїв категорії 
«В», основ програмування, Академії CISCO, SOLID 
WORKS, Compas 3D-графіки, сучасних комп’ютерних 
технологій у галузі машинобудування.
Після закінчення коледжу випускники можуть про довжити 
навчання на другому (третьому) курсі На ціонального 
університету «Львівська політехніка» для здобуття 
ступенів вищої освіти «бакалавр» або «магістр».

Ì²ÑÖß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади, 
які пов’язані:
• з обслуговуванням і ремонтом засобів обчислю-

вальної техніки та периферійних пристроїв, ство-
ренням, використанням та обслуговуванням інфор-
маційних мереж;

• з розробкою та обслуговуванням програмного за-
безпечення та баз даних;

• з обслуговуванням та ремонтом автомобілів і 
двигунів;

• з економічною та підприємницькою діяльністю;
• з обслуговуванням верстатів з програмним управ-

лінням та робототехнічних комплексів, авто-
матичних ліній.
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Â²ÄÄ²Ë ÏÎ ÐÎÁÎÒ² 
Ç ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ
Начальник відділу: Купчак Сергій Іванович
Контакти: вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, головний корпус, кімн. 345
тел.: (032) 258-26-10,  веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/vris
е-mail: foreign.dept@lpnu.ua, admission@lpnu.ua

Óìîâè âñòóïó ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí
Громадяни іноземних держав, а також особи без громадянства можуть вступити та 
навчатись у Національному університеті «Львівська політехніка» на рівні бакалаврату, 
магістратури та докторантури за кошти фізичних осіб або на основі міждержавних 
угод. Навчання відбувається за акредитованими 
освітніми програмами (спеціальностями) і триває:
• 4 роки за бакалаврською програмою;
• 1,5–2,0 роки за програмою магістра;
• 4 роки за програмою доктора філософії.
Загалом навчання в університеті ведеться українсь кою, 
а на окремих спеціальностях (“Будівництво та цивільна 
інженерія”, “Прикладна механіка”, “Комп’ютерні науки”, 
“Міжнародні економічні відносини”) – англійською 
мовами.
• іноземні громадяни, які планують навчатись на 

україномовній програмі, але не володіють українською 
мовою, вступають на підготовче відділення терміном 
на 0,5–1,0 рік для оволодіння українською мовою 
(http://www.lp.edu.ua/node/571).

• іноземних громадян, які планують навчатись на 
англомовній програмі, або володіють українською 
мовою і мають підтверджуюувальні документи, зара-
ховують до університету за результатами співбесіди.

Іноземцям, які виявили бажання навчатись у Львівській 
політехніці, необхідно:
1) звернутись у відділ по роботі з іноземними сту дентами 

і повідомити про бажання навчатись у Національному 
університеті «Львівська політехніка»;

2) вислати копії документів про раніше отриману освіту і 
дочекатись відповіді про можливість навчання;

3) отримати оригінал запрошення на проходження 
співбесіди для подальшого навчання;

4) подати документи в консульську установу України 
та отримати в’їзну візу;

5) прибути в Україну та подати заяву на навчання та 
відповідний пакет документів;

6) успішно пройти співбесіду з профільних предметів 
та отримати позитивні результати;

7) укласти договір (контракт), у якому визначено 
обов’язки і права Університету та іноземця 
упродовж усього терміну навчання;

8) оплатити за навчання згідно з умовами укладеного 
Договору;

9) розпочати навчання на обраній спеціальності.
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²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÈÉ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÍÀÓÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ 
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÊÀÐ’ªÐÍÎ¯ ÎÐ²ªÍÒÀÖ²¯
Директор: канд. техн. наук, доц. Лозинський Василь Іванович
Контакти: вул. Карпінського, 2/4, м. Львів, 79013; І навчальний корпус, кімн. 302, 316
тел: (032) 258-24-06; (032) 258-22-05, веб-сайт: http://abc.lp.edu.ua

Ìàëà òåõí³÷íà àêàäåì³ÿ íàóê
Сприяємо виявленню професійних зацікавлень, 
вибору майбутнього фаху та залученню до нав-
чання у Львівській політехніці. Для цього запро-
шуємо учнів до участі у наших гуртках:
• Рисунку, композиції та живопису;
• Комп’ютеризованих систем керування;
• Програмування мікропроцесорних засобів 

та Інтернету речей;
• Робототехніки;
• WEB-дизайну.
Зарахування у гуртки здійснюється впродовж 
навчаль ного року (у міру закінчення комплектування 
груп).
У рамках Малої технічної академії наук учнівська 
молодь отримує можливість самостійної науково-
дослідницької роботи, виконання досліджень у 
межах науково-пізнавальних проектів.

Îë³ìï³àäà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
«Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

Наш центр бере участь в організації і проведенні 
олімпіади, яка дозволяє перевірити свій рівень 
знань із обраної для участі дисципліни. Олімпіада 
проводиться з таких дисциплін:
• українська мова та література;
• математика;
• фізика;
• хімія;
• географія;
• біологія;
• англійська мова;
• німецька мова.
Переможці другого туру під час вступу до нашого універ-
ситету отримують додаткові бали до сертифікату 
ЗНО у випадку подачі його на спеціальності, вказані 
у додатку № 7 Правил прийому до Національного 
університету «Львівська політехніка».
Детальніше – на сайті http://abc.lp.edu.ua

Центр допомагає виявити 
професійні нахили та сприяє 
вибору майбутнього фаху. 
Розширює світогляд, надає 
знання і готує до ЗНО, творчих 
конкурсів та вступу на 
навчання до Національного 
університету «Львівська 
політехніка».
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Ï³äãîòîâ÷³ êóðñè
Готують слухачів до ЗНО та складання творчих конкурсів для вступу до Національного 
університету «Львівська політехніка».

Ï³äãîòîâêà ñëóõà÷³â çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèìè äèñöèïë³íàìè:
• Українська мова та література;
• Математика;
• Фізика;
• Хімія;
• Іноземна мова;
• Історія України;
• Біологія;
• Географія;
• Креслення (АР*);
• Рисунок (АР, ДЗ**, МР***);
• Композиція (АР, ДЗ, МР);
• Живопис (ДЗ, МР).

Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ
Підготовка до вступу на бакалаврат:
• з жовтня до травня – готуємо до ЗНО та до складання творчих конкурсів (АР, ДЗ, МР);
• з жовтня до травня — поглиблена підготовка до ЗНО з іноземної мови;
• упродовж червня – експрес-підготовка до складання творчих конкурсів (АР, ДЗ, МР);
Підготовка до вступу на магістратуру:
• впродовж трьох місяців – готуємо до ЗНО з іноземної мови. Зарахування слухачів 

здійснюється впродовж навчального року (у міру закінчення комплектування груп).

Âèäè êóðñ³â
• Вечірні (по буднях з 16.30 до 19.00);
• Очно-заочні (по суботах з 10.00 до 17.00, для АР, ДЗ, МР – початок о 9.30);
• Комбіновані (вибір дисциплін та днів навчання з вечірніх та очно-заочних курсів для 

формування блоку за побажаннями слухача).
Випускники, що пройшли повний курс навчання за результатами випускного підсумкового 
тестування отримують додаткові бали та мають пільги, передбачені умовами прийому до 
Національного університету «Львівська політехніка».

*АР – спеціальність «Архітектура та містобудування»;
**ДЗ – спеціальність «Дизайн»;
***МР – спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÈÉ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÍÀÓÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ 
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÊÀÐ’ªÐÍÎ¯ ÎÐ²ªÍÒÀÖ²¯
Директор: канд. техн. наук, доц. Лозинський Василь Іванович
Контакти: вул. Карпінського, 2/4, м. Львів, 79013; І навчальний корпус, кімн. 302, 316
тел: (032) 258-24-06; (032) 258-22-05, веб-сайт: http://abc.lp.edu.ua
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Äî óñï³õó ÷åðåç íàâ÷àííÿ â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³

Баранець 
Юрій
Романович

Випускник 
2018 року 
Спеціальність:
«Автомобільний 
транспорт»

Технічний директор 
ТзОВ Тойота Центр Львів 
«Діамант»

Блонський 
Олександр 
Володимирович

Випускник 
2010 року
Спеціальність:
«Технологія 
фармацевтичних 
препаратів»

Виконавчий директор ПАТ  
«Галичфарм»
(м. Львів)

Бодак Павло 
Михайлович

Випускник 
1995 року
Спеціальність:
«Хімічні технології 
неорганічних 
речовин»

Канд. техн. наук, 
генеральний директор 
ТзОВ «Інститут гірничо-
хімічної промисловості» 
(м. Львів)

Ватаманюк 
Василь 
Васильович

Випускник 
2016 року 
Спеціальність:
«Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності»

Начальник Івано-
Франківської митниці. 
Радник податкової та 
митної справи І рангу 

Веселовський 
Степан 
Володимирович

Випускник 
2010 року 
Спеціальність:
«Міжнародна 
інформація»

Громадський діяч, 
підприємець, почесний
амбасадор Львова, 
виконавчий директор 
Львівського ІТ Кластеру
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Вишневський 
Андрій Петрович 

Випускник 
1998 року
Спеціальність: 
«Промислове 
і цивільне 
будівництво»

Директор ТОВ 
«Інститут проектування 
«Комфортбуд»

Волошиновський 
Святослав

Випускник 
1993 року
Спеціальність:
«Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси»

Професор Женевського 
технічного університету 
(Швейцарія)

Воронін Микола 
Валерійович

Випускник 
2004 року
Спеціальність: 
«Комп’ютерні 
технології та 
системи видавничо-
поліграфічних 
виробництв» 

Арт-директор LITS UI/UX 
School

Герасим Мартин 
Ігорович

Випускник 
2013 року
Cпеціальність: 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем»

Керівник регіональної 
служби у Львівській 
області ДП «Інформаційні 
судові системи»

Гарасим Олег 
Романович

Випускник 
2011 року
Спеціальність: 
«Консолідована 
інформація»

Головний архітектор 
систем інформаційної 
безпеки (Senior Application 
Security Architect) 
у компанії «Talend» 
(Франція)
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Голич  Юрій  
Володимирович  

Випускник 
2004 року
Спеціальність:
«Хімічні 
технології палива 
та вуглецевих 
матеріалів»

Головний технолог 
ПАТ “Укртатнафта” 
(м. Кременчук)

Гриневич Лілія 
Михайлівна

Випускниця 
1993 року
Спеціальність: 
«Економіст-
менеджер»

Міністр освіти і науки 
України

Громнюк
Сергій Іванович

Випускник 
2005 року 
Спеціальність:
«Інженерна 
механіка»

Канд. техн. наук, директор 
ТзОВ «СПР-ЕНЕРГО»

Дідик
Андрій 
Миколайович

Випускник 
1999 року 
Спеціальність:
«Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності»

Д-р екон. наук, член 
Рахункової палати 
України – головний 
контролер

Дудикевич Тарас 
Валерійович

Випускник 
2002 року
Спеціальність: 
«Інформаційно-
вимірювальна 
техніка»

Головний інженер проекту 
американської філії фірми 
«Siemens»
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Єрохін 
Володимир 
Анатолійович

Випускник 
2006 року
Спеціальність: 
«Біотехнологія»

Головний технолог 
ПРаТ «Ензим» (м. Львів)

Калинич 
Іван Васильович

Випускник 
1991 року
Спеціальність: 
«Прикладна
геодезія»

Канд. техн. наук, 
доцент, почесний 
геодезист України, 
декан географічного 
факультету Ужгородського 
національного 
університету

Кандибор 
Руслан 
Васильович 

Випускник 
1999 року 
Спеціальність: 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів 
і матеріалів»

Начальник служби 
автомобільних доріг у 
Львівській області

Кондрашов 
Олександр 
Олександрович

Випускник 
2004 року
Спеціальність:
«Соціальна робота»

Доцент Школи соціальної 
роботи та соціальних 
служб, факультет освіти та 
соціальної роботи,
Університет Томпсон 
Ріверс, Камлупс, 
Британська Колумбія

Костецький 
Сергій 
Іванович 

Випускник 
2007 року  
Спеціальність:
«Містобудування»

Кандидат архітектури,
керівник ТОВ 
“Архітектурна інвест. 
компанія “КРЕАТИВ”
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Кудлик 
Христина 
Юріївна

Випускник 
2009 року
Спеціальність:
«Хімічна технологія 
харчових добавок 
та косметичних 
засобів»

Завідуюча лабораторії ПП 
«Західний Буг», підрозділ 
Буський елеватор 
(м. Буськ Львівської обл.)

Мазяр 
Володимир 
Іванович

Випускник 
2009 року 
Спеціальність:
«Теплоенергетика»

Директор Державного 
підприємства  «КАЛУСЬКА 
ТЕЦ-НОВА» 

Майорніков  
Демид

Випускник 
2017 року
Спеціальність: 
«Прикладна 
лінгвістика»

Молодіжний делегат у 
Конгресі Ради Європи

Малачівська-
Данчак 
Мар’яна Петрівна

Випускниця 
2009 року
Спеціальність:
«Соціологія»

Керівник соціологічної 
агенції «Фама»

Марковський 
Дмитро Ігорович

Випускник 
2004 року
Спеціальність:
«Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами»

Керівник стратегічних 
проектів Carlsberg Supply 
Company Polska S.A.
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Могила
Ігор 
Андрійович

Випускник 
2010 року 
Спеціальність:
«Транспортні 
технології»

Канд. техн. наук, 
керівник відділу розвитку 
Львівського комунального 
підприємства 
«Львівелектротранс»

Молочник 
Ростислав 
Богданович

Випускник 
1998 року
Спеціальність: 
«Програмне 
забезпечення»

Генеральний директор 
ТЗоВ «Техніка для 
бізнесу»

Нечай 
Любомир 
Богданович

Випускник 
2003 року 
Спеціальність:
«Зварювання» 

Головний інженер, ТОВ 
«Інструменталіст»

Омелян 
Володимир 
Володимирович

Випускник 
2001 року 
Спеціальність:
«Економіка і 
підприємництво»

Міністр інфраструктури 
України 

Павлюх 
Степан 
Володимирович

Випускник 
2012 року
Спеціальність:
«Хімічні технології 
переробки 
полімерних та 
композиційних 
матеріалів»

Начальник виробництва 
ТзОВ «Репласт» (м. Львів)
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Петришин 
Андрій 
Григорович

Випускник 
2006 року
Спеціальність: 
«Землевпо-
рядкування і
кадастр»

Начальник Головного 
управління
Держгеокадастру у 
Львівській області

Прачун 
Ігор Степанович

Випускник 
1999 року
Спеціальність:
«Метрологія та 
вимірювальна 
техніка»

Керівник відділу 
контролю якості ТзОВ 
«Леоні Ваєрінг Системс 
УА ГмБх»

Примак Лідія 
Василівна

Випускниця 
2001 року
Спеціальність: 
«Фотограмметрія»

Керівник групи підготовки
регіональних моделей у 
ПрАТ «Візіком» (м. Київ)

Процак 
Роман 
Іванович

Випускник 
2017 року
Спеціальність: 
«Управління 
проектами»

Засновник і 
керуючий партнер 
Девелоперської компанії 
P. R. Development,  
співзасновник 
Індустріального парку 
«СІГМА ПАРК ЯРИЧІВ»

Роговий 
Юрій 
Олексійович

Випускник 
2000 року
Спеціальність:
«Технологія 
бродильних 
виробництв і 
виноробства»

Директор Виробничого 
підрозділу «Львівський 
жиркомбінат» ТзОВ 
«Щедро» (м. Львів)
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Русин 
Ростислав 
Михайлович 

Випускник 
1998 року
Спеціальність: 
«Автомобільні 
дороги і аеродроми»

Канд. техн. наук, 
заступник директора 
корпорації «Еджіс-
Україна», м. Київ

Піх 
Андрій 
Зорянович

Випускник 
1996 року
Спеціальність: 
«Хімічні технології 
органічних речовин»

Професор  RWTH Aachen 
University (м. Ахен, 
Німеччина)

Середа Валерій 
В’ячеславович 

Випускник 
1992 року
Спеціальність: 
«Автомобільні 
дороги і аеродроми»

Генерал-майор, начальник 
головного управління 
поліції у Львівській 
області

Синявський 
Андрій

Випускник 
1996 року
Спеціальність:
«Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси»

Д-р техн. наук,  
ст. наук. спів,  
ФМІ ім. Г. В. Карпенка 
НАН України 
(м. Львів, Україна)

Смалюх Іван Випускник 
1994 року
Спеціальність:
«Електронні 
прилади та 
пристрої»

Професор кафедри 
фізики Інституту 
відновлювальних джерел 
енергії та старший 
дослідник Наукового 
центру рідкокристалічних 
матеріалів Університету 
Колорадо в Бодлері
(США)
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Сметана 
Ігор 
Володимирович

Випускник 
2002 року
Спеціальність:
«Електричні 
машини і апарати»

Канд. техн. наук, директор 
підприємства 
СП «ES System»

Старик 
Сергій 
Володимирович

Випускник 
2011 року
Спеціальність: 
«Геоінформаційні
системи і 
технології»

Відділ «Служба 
містобудівного кадастру» 
управління архітектури та 
урбаністики департаменту 
містобудування 
Львівської міської ради,  
головний спеціаліст-
землевпорядник

Стрямець 
Олександр 
Сергійович

Випускник 
2010 року
Спеціальність: 
«Інформаційні 
управляючі 
системи»

Керівник X&D Samsung 
R&D Institute Ukraine

Типусяк 
Микола

Випускник 
1999 року
Спеціальність:
«Лазерна і 
оптоелектронна 
техніка»

Директор із маркетингу 
телеканалу «Еспресо», 
голова правління 
Української телевізійної 
асоціації (м. Київ, Україна)

Шеремета  
Микола

Випускник 
2002 року
Спеціальність:
«Архітектура 
будівель і споруд»

Директор 
ТзОВ «Шеремета 
архітект груп», головний 
архітектор проектів 
(м. Львів, Україна)
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Шимків 
Дмитро  

Випускник 
1997 року.
Спеціальність:
«Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси»

Голова керуючої ради 
компанії 
ПрАТ «Фармацевтична 
фірма» Дарниця», 
екс-генеральний директор 
«Майкрософт Україна»

Шмагала 
Василь 
Михайлович

Випускник 
2001 року
Спеціальність:
«Системи 
управління 
виробництвом 
та розподілом 
електроенергії»

Директор підприємства 
ТзОВ EHTEX-СОФТ

Шмигаль 
Денис 
Анатолійович

Випускник 
1997 року
Спеціальність: 
«Менеджмент»

Прем’єр-міністр України 
з 4 березня 2020 року. 
Кандидат економічних 
наук

Шпак Маркіян 
Тарасович

Випускник 
2007 року
Спеціальність:
«Електричні 
станції»

Заступник директора з 
енергетичних питань 
ТОВ «ЕКО-ОПТІМА», 
головний інженер ТОВ 
«Енергопарк Яворів»

Юринець
Оксана 
Василівна

Випускниця 
2001 року 
Спеціальність:
«Економіка і 
менеджмент»

Канд. екон. наук, доцент, 
голова постійної делегації 
України в Парламентській 
асамблеї НАТО
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Àäðåñè äèðåêö³é ³íñòèòóò³â ³ êîëåäæ³â
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 

«Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

Інститут архітектури та дизайну
(ІАРД)

кімн. 328, гол. корпус,
вул. С.  Бандери, 12, м. Львів, 79013
тел.: 258-22-39

Інститут будівництва та 
інженерних систем
(ІБІС)

кімн. 223, ІІ корпус,
вул. Карпінського, 6, м. Львів, 79013
тел.: 258-26-50

Інститут геодезії 
(ІГДГ)

кімн. 501, кімн. 601, ІІ корпус,
вул. Карпінського, 6, м. Львів, 79013
тел.: 258-26-98, 258-22-34

Інститут гуманітарних та 
соціальних наук 
(ІГСН)

кімн. 208, 208а, 211, IV корпус,
вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013
тел.: 258-23-20, 258-23-50

Інститут економіки і менеджменту 
(ІНЕМ)

кімн. 428а, IV корпус,
вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013
тел.: 258-22-10, 258-27-95

Інститут енергетики та систем 
керування 
(ІЕСК)

кімн. 127, гол. корпус,
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013
тел.: 258-24-68

Інститут інженерної механіки та 
транспорту 
(ІІМТ)

кімн. 68, XIV корпус,
вул. Професорська, 1, м. Львів, 79013
тел.: 258-24-10

Інститут права, психології та 
інноваційної освіти
(ІППО)

кімн. 303, ХІХ корпус,
вул. Князя Романа, 1/3, м. Львів, 79000
тел.: 258-21-16
корпус 33
вул. Театральна, 14
тел.: 258-30-92

Інститут комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій 
(ІКНІ)

кімн. 513, V корпус,
вул. С. Бандери, 28а, м. Львів, 79013
тел.: 258-26-63

Інститут комп’ютерних 
технологій, автоматики та 
метрології 
(ІКТА)

кімн. 612, V корпус,
вул. С. Бандери, 28а, м. Львів, 79013
тел.: 258-23-94, 258-25-59

Інститут підприємництва та 
перспективних технологій 
(ІППТ)

кімн. 205, ХХХІІ корпус,
вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044
тел.: 258-20-27, 297-07-55;
вул. Січових Стрільців, 2, м. Дрогобич, 
Львівська обл., 82100
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Інститут прикладної математики 
та фундаментальних наук 
(ІМФН)

кімн. 212a, IV корпус,
вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013
тел.: 258-21-34,  258-21-29

Інститут сталого розвитку 
ім. В’ячеслава Чорновола 
(ІСТР)

кімн. 207, XXXVIII
вул. Генерала Чупринки, 130, м. Львів, 79057
тел.: 258-32-18, 258-32-16, 258-32-14

Інститут телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної 
техніки (ІТРЕ)

кімн. 210-212, XI корпус,
вул. Професорська, 2, м. Львів, 79013
тел.: 258-25-55,  258-23-88, 258-24-20, 258-26-05

Інститут хімії та хімічних 
технологій (ІХХТ)

кімн. 121, IX корпус,
пл. св. Юра, 9, м. Львів, 79013
тел.: 258-22-15, 258-23-10

Інститут адміністрування  та 
післядипломної освіти
(ІАПО)

кімн. 10, IV корпус,
вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013
тел.: 258-22-06, 258-22-92

Інститут дистанційного навчання 
(ІДН)

кімн. 303, 309, 312, І корпус,
вул. Карпінського, 2/4, м. Львів, 79013
тел.: 258-25-86, 25-21-79, 258-22-29

Львівський автомобільно-дорожній 
коледж

вул. Личаківська, 2,
м. Львів, 79008
тел.: (032) 275-14-68, (032) 275-98-57; моб. тел.: 
+380989690916

Золочівський коледж
вул. І. Труша, 4,
м. Золочів, Львівська область, 80700
тел.: (03265) 4-51-94, 7-02-52; 4-21-85

Коледж телекомунікацій 
та комп’ютерних технологій 

вул. Володимира Великого 12, 
м. Львів, 79053
тел.: (032) 263-15-66

Коломийський політехнічний коледж
вул. Чехова, 20,
м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78203
тел.: (03433) 5-03-30, 5-03-45, 5-03-39

Львівський коледж «Інфокомунікації»
вул. Січових Стрільців, 7,
м. Львів, 79000
тел. (032) 260-32-10

Львівський техніко-економічний 
коледж 

вул. Пасічна, 87,
м. Львів, 79032
тел.: (032) 251-04-99, 251-35-30

Технічний фаховий коледж
вул. Пимоненка, 17,
м. Львів, 79035
тел.: (032) 270-20-50

Технологічний коледж
вул. Демнянська, 15,
м. Львів, 79031
тел.: 256-03-83

Хмельницький політехнічний коледж 
вул. Зарічанська, 10,
м. Хмельницький, 29015
тел.: (0382)63-05-05

Інтелектуальний  навчально-
науковий центр професійно 
кар’єрної орієнтації

вул. Карпінського, 2/4, 
м. Львів, 79013
тел.:  (032) 258-24-06; (032) 258-22-05
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Перелік конкурсних предметів для вступу на перший 
(бакалаврський) рівень освіти у 2020 році

Спеціальності Бюджетно-комерційні 
конкурсні пропозиції

Архітектура та містобудування

Українська мова та література
Математика
Творчий конкурс:
1 етап. Рисунок архітектурної деталі;
2 етап. Креслення;
3 етап Композиція.

Дизайн

Українська мова та література
Історія України або фізика
Творчий конкурс:
1 етап. Рисунок голови натурника;
2 етап. Композиція;
3 етап. Живопис

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація

Українська мова та література
Історія України або хімія
Творчий конкурс:
1 етап. Рисунок голови натурника;
2 етап. Композиція;
3 етап. Живопис

Авіоніка

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика
3. Іноземна мова

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автомобільний транспорт
Атомна енергетика
Будівництво та цивільна інженерія
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроніка
Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні системи та технології
(інтелектуальні інформаційні технології)
Інформаційні системи та технології
(інформаційно-комунікаційні системи)
Кібербезпека
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки (системна інженерія (інтернет речей))
Матеріалознавство
Металургія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Мікро- та наносистемна техніка
Прикладна математика
Прикладна механіка
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Спеціальності Бюджетно-комерційні 
конкурсні пропозиції

Прикладна фізика та наноматеріали
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика
3. Іноземна мова

Системний аналіз
Телекомунікації та радіотехніка
Теплоенергетика
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Професійна освіта (будівництво та зварювання) 1. Українська мова та література

2. Математика
3. Фізика
3. Хімія
3. Біологія
3. Іноземна мова

Професійна освіта (цифрові технології)

Видавництво та поліграфія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика
3. Хімія
3. Іноземна мова

Пожежна безпека 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика
3. Біологія

Технології захисту навколишнього середовища

Харчові технології
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія
3. Біологія

Хімічні технології та інженерія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія
3. Біологія
3. Фізика

Нафтогазова інженерія та технології

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія
3. Географія
3. Фізика

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології

1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика
3. ГеографіяНауки про Землю

Геодезія та землеустрій
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Географія
3. Історія України

Економіка

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія
3. Іноземна мова

Маркетинг
Менеджмент
Облік і оподаткування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування
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Спеціальності Бюджетно-комерційні 
конкурсні пропозиції

Публічне управління та адміністрування 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова
3. Історія України

Соціологія

Психологія
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова
3. Біологія

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика
3. Іноземна мова

Журналістика
Право
Соціальна робота

Соціальне забезпечення
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика
3. Географія

Музеєзнавство, пам’яткознавство
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія
3. Іноземна мова

Міжнародні економічні відносини 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 
3. Математика
3. Географія

Туризм

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії (міжнародні відносини)

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика
3. Історія України

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії (міжнародна інформація)

Філологія (прикладна лінгвістика)
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України
3. Географія

Біомедична інженерія (інтернет речей)

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова
3. Математика
3. Фізика

Екологія

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Математика
3. Хімія
3. Географія

Біотехнології та біоінженерія 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія
3. Математика
3. Фізика

Фармація, промислова фармація
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Перелік конкурсних предметів 
для вступу на перший (бакалаврський) рівень освіти 

у 2020 році

Спеціальності Небюджетні конкурсні пропозиції

Архітектура та містобудування

Українська мова та література
Історія України
Творчий конкурс:
1 етап. Рисунок архітектурної деталі;
2 етап. Креслення;
3 етап Композиція.

Дизайн Українська мова та література
Математика
Творчий конкурс:
1 етап. Рисунок голови натурника;
2 етап. Композиція;
3 етап. Живопис.

Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України
3. Географія

Видавництво та поліграфія

Галузеве машинобудування

Інформаційні системи та технології 
(інформаційно-комунікаційні системи)

Інформаційні системи 
та технології (інтелектуальні 
інформаційні технології)

Кібербезпека

Матеріалознавство

Металургія

Професійна освіта (цифрові технології)

Професійна освіта (будівництво та 
зварювання)

Професійна освіта (машинобудування)

Професійна освіта (аграрне виробництво, 
переробка продуктів сільського 
господарства та харчові технології)
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
Прикладна механіка
Системний аналіз
 Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)
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Спеціальності Небюджетні конкурсні пропозиції

Авіоніка

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія
3. Географія

Пожежна безпека
Технологія захисту навколишнього 
середовища
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології
Атомна енергетика
Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка
Теплоенергетика
Професійна освіта ( облік і оподаткування) 1. Українська мова та література

2. Математика
3. Іноземна мова
3. Географія

Харчові технології

Хімічні технології та інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 
та водні технології

1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова
3. Біологія

Цивільна безпека

1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Історія України
3. Географія

Цивільна безпека 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика
3. Іноземна мова

Геодезія та землеустрій
Нафтогазова інженерія та технології
Професійна освіта (машинобудування)

Науки про Землю

1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Історія України
3. Іноземна мова

Електроніка

1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Історія України
3. Хімія

Мікро- та наносистемна техніка
Телекомунікації та радіотехніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка
Прикладна математика
Професійна освіта (аграрне виробництво, 
переробка продуктів сільського 
господарства та харчові технології)

1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Біологія
3. ХіміяПрикладна фізика та наноматеріали

Економіка 

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика
3. Історія України

Маркетинг
Менеджмент
Облік і оподаткування
Професійна освіта (облік і оподаткування)
Фінанси, банківська справа та страхування
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Спеціальності Небюджетні конкурсні пропозиції

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Біологія
3. Географія

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова
3. Географія

Журналістика

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Фізика
3. Географія

Право

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія
3. Географія

Туризм

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 
3. Історія України
3. Географія

Філологія (прикладна лінгвістика)

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика
3. Фізика

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 
3. Історія України
3. Фізика

Міжнародні відносини суспільні комунікації та 
регіональні студії (міжнародна інформація)

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 
3. Географія
3. Біологія

Психологія

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України
3. Географія

Біомедична інженерія  (інтернет речей)

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України
3. Хімія

Екологія

1.Українська мова та література
2. Біологія
3. Математика
3. Географія

Біотехнології та біоінженерія 1.Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова
3. ГеографіяФармація, промислова фармація
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З яких предметів проводиться олімпіада?
З одного предмета за вибором. Зокрема з української 
мови та літератури, мате матики, фізики, хімії, 
іноземної мови, географії та біології.

На які спеціальності додаються бали до ЗНО?
На природничо-математичні та інженерно-технічні 
спеціальності з Додатка № 7 Правил прийому до 
Львівської політехніки.

Як отримати додаткові бали?
Зареєструватися на сайті Львівської політехніки, 
взяти участь у І турі, набрати 90 і більше балів у ІІ турі 
Олімпіади.

Як потрапити на ІІ тур Олімпіади?
Набрати у І турі Олімпіади 75 і більше балів з онлайн-
тестування на сайті Львівської політехніки.

Які переваги це дає під час вступу?
До 20 балів. З урахуванням коефіцієнтів предметів 
ЗНО – це до 7 балів до конкурсного бала вступника 
і більше шансів отримати місце за державним 
замовленням.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ 
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ» 

ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÓ ÎË²ÌÏ²ÀÄÓ!!!

Ó 2020 ðîö³ 
º ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè 

20 äîäàòêîâèõ áàë³â 
äî ÇÍÎ!!!

Тел. для довідок: (032) 258-24-06
                             (032) 258-22-05 
                             (032) 258-22-65
Веб-сторінка Львівської політехніки: http://www.lpnu.ua/
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ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ
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ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ


