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спеціальність 122 – 
Комп’ютерні науки 

денна 
бакалавр 

Форма навчання: 
Освітній рівень: 

ПАРТНЕРИ: 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

ДЕ НАС ЗНАЙТИ? 
 

cs.electronics.lnu 

Ми в соціальних мережах:       

cs.electronics.lnu 

вул. Драгоманова, 50, м. Львів, 79005 
тел.: (+38 032) 239-47-24 
сайт факультету: electronics.lnu.edu.ua 
e-mail: electronics@electronics.lnu.edu.ua 
 

Назва предмета 
Вага предметів 

сертифікату 

Мінімальна кількість балів для 
допуску до участі в конкурсі 

або для зарахування 

УКРАЇНСЬКА МОВА  0,30 100 

МАТЕМАТИКА 0,50 140 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 0,20 100 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ 140 

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА 
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 



 ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ 

 Кого навчаємо: БАКАЛАВРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

Чому до нас: 

Твоя кар’єрна перспектива 

залучення до співпраці з ІТ-компаніями 
під час навчання; широкі перспективи 

працевлаштування в провідних ІТ-
компаніях 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Серед дисциплін, які вивчатимуть бакалаври:   

основи програмування, операційні системи, вища математика, 

дискретна математика, об’єктно-орієнтоване програмування, теорія 

алгоритмів, організація баз даних та знань, комп’ютерні 

інформаційні мережі, програмування та підтримка веб-застосувань 

Бакалаври набувають актуальних для роботодавців навичок у: 

керуванні IT-проектами, програмуванні мовами C++, C#, Java, 

Python, web-дизайні,  цифровому опрацюванні інформації, 

технологіях захисту інформації, програмуванні мікропроцесорів та 

вбудованих систем, роботі з системами штучного інтелекту 

Спеціальність  
затребувана на ринку ІТ 

Практична підготовка в 
ІТ-компаніях 

Адаптована до вимог  
сучасної ІТ-індустрії 
програма навчання 

Можливість роботи над 
зовнішніми проектами, 
яку надають партнери 

факультету 

Спеціалізації: 
Комп’ютерно-інженерні 
інтелектуальні системи 

Системи штучного 
інтелекту та аналізу 
даних наук про дані 

 

проживання в 
студентських 
гуртожитках; 

сучасні аудиторії та 
навчальні лабораторії; 

дослідницькі 
лабораторії; 
студентські 

інформаційні 
простори; 

конкурси, хакатони, 
конференції; 

спортивні клуби, 
секції, басейн; 

мистецькі гуртки та 
колективи 

 

Університетські 
можливості 

 
 

ПРАКТИЧНА 
ПІДГОТОВКА 

навчальна 
практика з 

проектної роботи, 
виробнича 

практика в ІТ- 
компаніях, зимові 
та літні школи з 

програмування та 
професійної 

англійської мови, 
командна робота 
з виконання ІТ-

проектів, 
формування Soft 

Skills 

Адміністратор бази даних 
Адміністратор системи 
Архітектор рішень 
Інженер-програміст 
Інженер Із застосування комп’ютерів 
Програміст прикладний 
Фахівець з інформаційних 
технологій 
Фахівець з розробки та тестування 
програмного забезпечення 
Фахівець з розроблення 
комп’ютерних програм 

Випускники можуть працювати 
за такими професіями 

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022/23 РОЦІ! 


