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Додаток 1  
ПЕРЕЛІК 

освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні 
терміни навчання 

 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  
(назва вищого навчального закладу) 

Бакалавр 
Галузь знань Спеціальність  

(напрям підготовки) 
Спеціалізація 

(освітня 
програма)  

/може 
повторювати 

назву 
спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість 
вступу для 

іноземців та осіб 
без 

громадянства на 
форми навчання 

Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Львівська філія Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і 
оподаткування  

Облік і аудит 0 0 20   4р 10м     6500  

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка  

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання 

0 0 10   4р 10м     5500  

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка  

Електричний транспорт 0 0 10   4р 10м     5500  

15 Автоматизація та 
приладобудування 

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології  

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті 

0 0 10   4р 10м     7000  

27 Транспорт 273 Залізничний 
транспорт  

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство 

20 0 20 3р 10м    4р 10м   8500  7000  

27 Транспорт 273 Залізничний 
транспорт  

Вагони та вагонне 
господарство 

20 0 20 3р 10м    4р 10м   8500  7000  

27 Транспорт 273 Залізничний 
транспорт  

Залізничні споруди та 
колійне господарство 

30 0 30 3р 10м    4р 10м   8500  7000  

27 Транспорт 275 Транспортні 
технології  

Організація перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті 

25 0 45 3р 10м    4р 10м   11000.00   7000  
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