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ЧОМУ ДО НАС:

Адаптована до вимог ІТ індустрії програма

Високий рівень викладання та сучасне навчальне

обладнання

Командна робота над практичними проектами під

керівництвом менторів з ІТ-компаній та науковців

Розробка сучасних сенсорних та діагностичних

систем

Практична підготовка в ІТ-компаніях

Підтримка спеціальності з боку держави
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ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

ОП -Сенсорні та діагностичні електронні

системи

• Програмування

• Аналогова і цифрова 

схемотехніка

• Цифрові сигнали

• Мікропроцесорна техніка

• Біомедична інженерія та 

штучний інтелект

• Принципи побудови 

аналітичних систем

• Тестування і характеризація

систем

• Мережі та протоколи

• Моделювання процесів та 

систем

• Сучасні сенсори фізичних 

величин

• Напівпровідникова 

електроніка

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА: 

• навчально-комп’ютерна та проектно-технологічна практики,

• розробка та реалізація міні-проектів,

• проектування, конструювання та характеризація електронних

систем різного призначення,

• можливість стажування у провідних ІТ-компаніях.
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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ МОЖЛИВОСТІ:

ОП -Сенсорні та діагностичні електронні

системи

УМОВИ ВСТУПУ: 

проживання в студентських гуртожитках; сучасні аудиторії та навчальні

лабораторії; дослідницькі лабораторії; студентські інформаційні

простори; конкурси, конференції; спортивні клуби, секції, басейн;

мистецькі гуртки та колективи; різнопланові літні та зимові школи.

Назва предмета Вага предметів 
сертифікату

Мінімальна к-сть балів для 
допуску до участі в конкурсі 

або для зарахування

УКРАЇНСЬКА МОВА 0,35 100

МАТЕМАТИКА 0,40 100

ФІЗИКА, ІНОЗЕМНА МОВА, ХІМІЯ,

БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ, ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ

0,25 100

Учасники очно-заочної олімпіади з фізики мають можливість 

отримати додаткові бали (до 20) до сертифікатів ЗНО
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Метою викладання предметів циклу професійної та практичної 

підготовки та спеціалізації є освоєння студентами теоретичних основ та 

практичних навичок у галузі проектування, створення та діагностики 

електронних компонентів та систем різного призначення. Вивчення цих 

дисциплін необхідне для розуміння основних положень сучасної мікро-

та наносистемної техніки і дає можливість випускникам працювати у 

сферах, пов’язаних з:

ОП -Сенсорні та діагностичні електронні

системи
ТВОЯ КАР’ЄРНА ПЕРСПЕКТИВА:

• Проектуванням вбудованих систем 

на базі мікроконтролерів; 

• Розробка сенсорних систем для 

Інтернету Речей (IoT);

• Програмування процесів обробки, 

передачі та захисту сигналів, даних

та інформації;

• Інженерія систем медичної

діагностики;

• Управління проектами та 

програмними рішеннями;

• Забезпечення якості вбудованих

рішень
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ДЕ НАС ЗНАЙТИ:

ОП -Сенсорні та діагностичні електронні

системи

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50, Львів 79005

(032) 239-47-24, 239-41-82

сайт факультету: http://electronics.lnu.edu.ua

e-mail факультету: electronics@electronics.lnu.edu.ua

e-mail програми: sas.lnu.mail@gmail.com

сайт програми:  https://sas.lnu.edu.ua

ПАРТНЕРИ: 

sas.electronics.lnu

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:                  

sas_lnu




