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Додаток 4  
ПЕРЕЛІК 

спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, 
для здобуття освітнього ступеню магістра 

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