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УМОВИ ВСТУПУ

для здобуття освітнього ступеня (ОС) «БАКАЛАВР»

на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання на основі повної загальної

середньої освіти (денна та заочна форми навчання) заяви

подають тільки в електронній формі.

Вступники можуть подати документи тільки в електронній

формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 серпня

2020 р. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв

в електронній формі в університеті буде створено

консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на обрану спеціальність абітурієнтові

необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікати ЗНО з наступних предметів:

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та

додаток до нього.

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство

(ID картки з витягом із державного демографічного реєстру, або

1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 34 см.

6. Копію військово-облікового документа

Прийом документів: з 13 серпня по 22 серпня 2020 року

(денна та заочна форми навчання).

Для осіб, які навчатимуться на контракті, вартість

навчання в рік становитиме:

13500 грн. – денна форма;

9890 грн. – заочна форма.

Спеціальність
Сертифікати ЗНО

(бюджет або 
контракт)

Сертифікати ЗНО
(лише контракт)

141 
«Електроенергетика,  

електротехніка та 
електромеханіка»

1. Українська мова та 
література

2. Математика
3. Фізика або іноземна 

мова

1. Українська мова та 
література
2. Історія України
3. Географія або 
біологія

УМОВИ ВСТУПУ

для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» 

Для вступу на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та

заочна форми навчання) вступники особисто подають в

приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

з української мови та літератури (сертифікати ЗНО 2017-

2020 рр.)

3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком.

УВАГА! В конкурсі можуть приймати участь особи,

які отримали ОКР «Молодший спеціаліст» за іншою

спеціальністю.

4. Копію документа, що посвідчує особу та

громадянство (ID картки з витягом із державного

демографічного реєстру, або 1,2 сторінки паспорта та дані з

нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3  4 см.

6. Копію військово-облікового документа.

Прийом документів: з 13 серпня по 22 серпня 2020

року (денна та заочна форми навчання).

Для вступу на навчання абітурієнти складають

фахове вступне випробування (5 письмових екзаменаційних

питань зі спеціальності).

Абітурієнти, які успішно пройшли вступні

випробування, зараховуються на навчання зі скороченим

терміном – 2 роки.

Для осіб, які навчатимуться на контракті, вартість

навчання в рік становитиме:

14880 грн. – денна форма;

11445 грн. – заочна форма.



ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

• електротехнічні системи;

• традиційна та відновлювана

енергетика.

МЕТА ОСВIТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Набуття знань, умінь і практич-

них навичок проектування, роз-

роблення та експлуатації облад-

нання і систем електроенергетики

та відновлюваної енергетики.

Характеристика спеціальності:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:              14 «Електрична інженерія»

СПЕЦIАЛЬНIСТЬ:           141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»

КВАЛIФIКАЦIЯ:              «Бакалавр з електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки»

ТРИВАЛIСТЬ НАВЧАННЯ:           4 роки – на базі повної загальної середньої
освіти;

2 роки – на базі ОКР «Молодший спеціаліст».



Вивчатимемо:
• засоби силової електроніки для 

традиційної та відновлюваної енергетики;

•  електроприводи  мобільних  і 
стаціонарних машин;

•  сучасне обладнання провідних
енергетичних компаній (АВВ,  Schneider  
Electric,  Moeller,  Siemens,  Lenze, 
Viessmann, Ochsner)

•  прикладні програмні засоби
моделювання ( MATLAB/Simulink, 
MathCAD) та автоматизованого
проектування (КОМПАС-3D, AutoCAD);

•  системи автоматики на базі апаратно-
програмних середовищ LabVIEW та 
Arduino;

•  інтегровані середовища розробки
(Atmel Studio, CodeVision AVR) та 
допоміжні програмні засоби для 
автоматизованого проектування
мікропроцесорних систем (Proteus 
Design, FlowCode, Sprint-Layout).

Вмітимемо:
• проектувати, обслуговувати, 

ремонтувати та    налагоджувати
системи електрообладнання;

•   впроваджувати сучасні
енергоефективні технології систем 
«Розумного будинку»;

•створювати системи
комп’ютерного керування
технологічними процесами;

•  •  виробництво, ремонт, 
обслуговування та налагодження
обладнання традиційної та 
відновлюваної енергетики.



Лабораторії кафедри 

електротехнічних систем : 

«Монтаж електрообладнання», 

«Електропостачання», 

«Основи електроприводу», 

«Електричні машини», 

«Електричні апарати»,

«Електротехніка та електроніка», 

«Електротехнології», 

«Електроосвітлення та систем 

«Розумного будинку», 

«Електропривод виробничих машин 

і механізмів».



На кафедрі енергетики

діють лабораторії: 

«Нетрадиційних відновлювальних джерел енергії», 

«Контрольно-вимірювальних приладів»,

«Теплоенергетичних установок та теплопостачання»,

«Теплотехніки»,

«Гідравліки та водопостачання», 

«Гідроприводів с.-г. Техніки».



Зможемо працювати на посадах:
 інженера з технічного та енергетичного аудиту; 

 інженера виробничо-маркетингової служби;

 інженера з випробування та діагностики електрообладнання;

 майстра виробничої дільниці РЕМ;

 головного енергетика, інженера-енергетика підприємства; 

 інженера з організації монтажу, експлуатації та ремонтування обладнання
електроенергетики, традиційної та відновлюваної енергетики; 

 керівника проектів електроенергетики, традиційної та відновлюваної
енергетики; 

 інженера-проектувальника засобів електроенергетики, традиційної та  
відновлюваної енергетики;

 експерта-консультанта  з  питань електроенергетики,  традиційної та 
відновлюваної енергетики.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА:

 Наші студенти проходять практику в основних 
енергетичних компаніях Львова та області.

 Отримують запрошення на роботу та працюють 
неповний робочий день під час навчання.

 Отримують додаткову річну стипендію від фірм і 
гарантоване працевлаштування після 
завершення навчання.

 Значна частина студентів  практикує та 
паралельно вчиться за кордоном (Польща, 
Німеччина).



Наша адреса, телефони, E-mail

80381, вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, 

Жовківський район, Львівська область, 

ЛНАУ (гол. корпус, каб. 130), приймальна комісія

pr_lnau@ukr.net (приймальна комісія)

mech.lnau@gmail.com ( факультет механіки та енергетики)

+38(032)224-24-98                           (приймальна комісія)

+38(032)224-29-04 (факультет механіки та енергетики)

lnau.edu.ua

facebook.com/mechLNAU

ПРОЖИВАННЯ 

Всі студенти забезпечуються гуртожитками, які знаходяться 
поруч навчальних корпусів. До центру м. Львів 20 хв. автобусом.


