
Ліцензійний обсяг, державне замовлення та кількість місць для вступу за квотою-1 на місця 

за державним замовленням 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у 2018  році 

(денна форма навчання) 

 

Cпеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

Державне 

замовлення 

Кількість 

місць для 

вступу за 

квотою-1 

на місця 

за державним 

замовленням 

Підготовка бакалавра 

035 Філологія (переклад з англійської мови) 50 - - 

053 Психологія (практична психологія) 50 4 1 

073 Менеджмент (менеджмент організацій та адміністрування) 50 - - 

101 Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища) 30 2 1 

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (комп'ютерні 

науки) 
50 11 1 

125 Кібербезпека (управління інформаційною безпекою) 50 10 1 

231 Соціальна робота (соціальна робота) 40 - - 

261 Пожежна безпека (пожежна безпека) 320 93 9 

263 Цивільна безпека (цивільний захист) 50 45 4 

263 Цивільна безпека (охорона праці) 60 1 1 

263 Цивільна безпека (інженерне забезпечення саперних, 

піротехнічних та вибухових робіт) 
10 2 1 

275 Транспортні технології  (на автомобільному транспорті) 

(275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)) 
60 4 1 

Підготовка магістра 

035 Філологія (перекладз англійської мови) 20 - - 

053 Психологія (практична психологія) 30 - - 

073 Менеджмент (управління проектами) 10 - - 

101 Екологія (екологічна безпека) 9 - - 

122 Комп'ютерні науки (комп'ютерні науки) 12 - - 

125 Кібербезпека (управління інформаційною безпекою) 10 3 - 

231 Соціальна робота (соціальна робота) 15 - - 

261 Пожежна безпека (пожежна безпека) 21 19 - 

263 Цивільна безпека (цивільний захист) 15 11 - 

263 Цивільна безпека (охорона праці) 10 2 - 

275 Транспортні технології  (на автомобільному транспорті) 

(275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)) 
18 - - 

 



Ліцензійний обсяг, державне замовлення та кількість місць для вступу за квотою-1 на місця 

за державним замовленням 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у 2018  році 

(заочна форма навчання) 

 

Cпеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

Державне 

замовлення 

Кількість 

місць для 

вступу за 

квотою-1 

на місця 

за державним 

замовленням 

Підготовка бакалавра 

053 Психологія (практична психологія) 10 - - 

073 Менеджмент (менеджмент організацій та адміністрування) 10 - - 

101 Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища) 20 - - 

122 Комп'ютерні науки (комп'ютерні науки) 10 - - 

125 Кібербезпека (управління інформаційною безпекою) 10 - - 

231 Соціальна робота (соціальна робота) 5 - - 

261 Пожежна безпека (пожежна безпека) 215 - - 

263 Цивільна безпека (цивільний захист) 10 - - 

263 Цивільна безпека (охорона праці) 20 - - 

275 Транспортні технології  (на автомобільному транспорті) 

(275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)) 
30 - - 

Підготовка магістра 

035 Філологія (перекладз англійської мови) 10 - - 

053 Психологія (практична психологія) 30 - - 

073 Менеджмент (управління проектами) 10 - - 

101 Екологія (екологічна безпека) 1 - - 

122 Комп'ютерні науки (комп'ютерні науки) 8 - - 

231 Соціальна робота (соціальна робота) 15 - - 

261 Пожежна безпека (пожежна безпека) 29 13 - 

263 Цивільна безпека (цивільний захист) 15 - - 

275 Транспортні технології  (на автомобільному транспорті) 

(275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)) 
27 - - 

 

 


