
Спеціальність 122. 

Комп’ютерні науки

Перелік конкурсних предметів

Факультет прикладної математики та інформатики

Facebook: facebook.com/lnu.fami

Партнер

Мінімальна кількість 
балів для допуску до 
участі в конкурсі або 

для зарахування

Вага предметів
сертифікатуНазва предмета

вул. Університетська, 1, м.Львів, 79000
тел.: (032) 239-47-27
Сайт факультету: ami.lnu.edu.ua,
Cайт програми: ami.lnu.edu.ua/computer-science

Українська мова
та література

0.30

0.20

0.50

Історія України,
Іноземна мова, 
Хімія, Географія,
Фізика, Біологія.

Математика 100
Форма навчання:
Освітній рівень:

денна
бакалавр



ЧОМУ ДО НАС:

 ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Кого навчаємо: ІНЖЕНЕРА-ДОСЛІДНИКА В ГАЛУЗІ ІТ;
ІНЖЕНЕРА-РОЗРОБНИКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Дуальна форма навчання

Базова та фахова математична 
підготовка

Професійна підготовка за 
найкращими світовими 
стандартами

Поєднання навчання та роботи
за фахом в ІТ-компанії SoftServe

Гнучкий вибір власної
освітньої траєкторії

Гарантоване
працевлаштування

та особистісний розвиток

Твоя кар’єрна перспектива Університетські 
можливості

- 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

Дисципліни фундаментальної підготовки:

Дисципліни професійної підготовки:

математичний аналіз, алгебра та геометрія, дискретна 
математика, диференціальні рівняння, теорія 
ймовірностей, математична статистика, чисельні методи, 
теорія алгоритмів, теорія інформації та кодування, 
системи штучного інтелекту, методи оптимізації, 
основи криптології, моделювання еволюційних систем, 
теорія прийняття рішень

програмування (С++, ООП, Python, C# та .NET, Java, 
JavaScript, SmallTalk), організація і обробка електронної 
інформації, алгоритми і структури даних, архітектура 
обчислювальних систем, бази даних та інформаційні 
системи, паралельні розподілені та хмарні обчислення, 
обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка, 
програмна інженерія, комп'ютерні мережі, 
програмування веб-застосувань, програмування 
для мобільних платформ, логічне та функціональне 
програмування, технології захисту інформації, 
машинне навчання, комп'ютерний зір

- Навчальна практика з програмування в компанії
SoftServe. 
- Виробнича та обчислювальна практика 
в ІТ-компанії.
- Можливість стажування за кордоном.
- Формування soft skills

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2021/22 РОЦІ!

У відповідності до обраної власної 
освітньої траєкторії:

Інженер-розробник програмного 
забезвечення у напрямках:
- розробка великих 
інформаційних систем
- розробка та супровід баз даних
- веб-розробка
- розробка мобільних застосунків
- розробка ігор

Інженер-дослідник у напрямках:
- системи штучного інтелекту
- інтелектуальний аналіз даних
- комп'ютерний зір


