
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Запрошуємо на навчання

Фізичний факультет 

запрошує до вступу на перший курс (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») за такими 
спеціальностями:

Фізика та астрономія (спеціалізації: теоретична фізика та астрономія; експериментальна фізика;     
                                                                 комп’ютерна фізика); 
Прикладна фізика та наноматеріали (спеціалізації: фізична експертиза матеріалів та процесів;
                                                                 нанофізика та наноматеріали);  
Середня освіта. Фізика (спеціалізація: фізика та астрономія).

Для вступу на фізичний факультет необхідно мати сертифікати УЦОЯО з: 
• української мови та літератури;
• математики;
• фізики або іноземної мови.

Для детальнішої інформації дивіться веб-сторінку приймальної комісії університету:
http://admission.lnu.edu.ua/pryjmalna-komisiya/

Навчання  на  фізичному  факультеті  передбачає  глибоке  і  фахове  вивчення  фізики,  астрономії,  вищої 
математики, інформатики, програмування, а також гуманітарних дисциплін та іноземних мов. 

Термін  навчання  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  “Бакалавр”  –  4  роки.  Після  закінчення 
бакалаврату студенти отримують кваліфікації  «Бакалавр фізики та астрономії»,  «Бакалавр прикладної 
фізики та наноматеріалів», «Бакалавр освіти (Фізика та астрономія). Вчитель фізики та астрономії». 
Бакалаври можуть  продовжити  навчання  у  магістратурі  (тривалість  навчання  –  2  роки).  Закінчивши 
навчання, магістрант здобуває такі кваліфікації:  «Магістр фізики та астрономії»,  «Магістр прикладної 
фізики  та  наноматеріалів».  Магістранти  проходять  наукове  стажування  у  закордонних  наукових  і 
навчальних  закладах.  Це  сприяє  добрій  фаховій  підготовці,  створює  хороші  передумови  для  вступу  в 
аспірантуру.  Кращі  випускники  магістратури  можуть  продовжити  навчання  в  аспірантурі  (тривалість 
навчання – 4 роки) та здобути науковий ступінь доктора філософії. Завдяки активній міжнародній співпраці 
багато випускників факультету продовжують навчання або працюють за межами України. 

Випускники факультету  можуть  працювати у  таких  сферах  діяльності: прогнозування,  розробка, 
виробництво,  застосування  та  поширення  знань  у  галузі  фізики  і  технології  матеріалів  та  компонентів 
електронної промисловості, експлуатації та обслуговування складних комп’ютеризованих науково-дослідних 
комплексів,  обіймати  посади  інженерів,  наукових  співробітників  у  науково-дослідних  та  виробничих 
установах,  працювати викладачами фізики, астрономії,  інформатики у навчальних закладах різного рівня 
акредитації. 

Випускники факультету працюють також програмістами в банках, податкових інспекціях; менеджерами 
та системними аналітиками; фахівцями з розроблення та впровадження методів захисту інформації; науково-
технічними експертами на підприємствах, митницях та інших державних установах. 

Контактна інформація:
вул. Кирила і Мефодія, 8, 

м. Львів, 79005.
Тел.: +38 (032) 239-41-16, 239-47-18

Веб-сторінка: 

http://physics.lnu.edu.ua/
Фізичний факультет у соцмережах:
 http://www.facebook.com/LNUphysics 
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