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Географічний

Кафедра географії 
України (2)

Кафедра ґрунтознавства 
та географії ґрунтів (1)

Кафедра геоморфології 
та палеогеографії (2)

Кафедра економічної та 
соціальної географії (1)

Кафедра раціонального 
вик-ня  природних 
ресурсів і охорони 

природи (1)

Кафедра фізичної 
географії (1)

Кафедра конструктивної 
географії і картографії 

(2)

Кафедра туризму (2)

Навчальна лабораторія 
геоінформаційного 

моделювання і 
картографування (3)

Лабораторія 
геоінформаційних 

технологій та 
ландшафтного планування 

(2,5)

Навчальна  лабораторія  
ландшафтних  

досліджень (3)

Лабораторія 
"Навчальна 

туристична агенція" 
(3)

Вчена рада 
географічного 

факультету

Навчальна лабораторія 
екологічної експертизи 

(3)

Навчальна 
лабораторія"Аналізу 
грунтів і природних 

вод" (3)

Навчальні центри, студії, 
комплекси

Австрійський центр

Представництво 
Британської ради у 

Львові

Центр грецької мови і 
культури імені Арсенія 

Еласонського

Центр італійської мови і 
культури

Центр країн Північної 
Європи

Німецький мовний 
центр

Міжінституційні 
Індивідуальні 

Гуманітарні Студії

Центр англомовної 
академічної комунікації

Ресурсний центр 
TEMPUS-Tacis

Французький центр

Центр іспаністики

Центр балтистики

Навчальний 
телерадіоцентр

Центр магістерських 
програм

Журналістики

Кафедра української 
преси

Кафедра 
радіомовлення і 

телебачення

Кафедра зарубіжної 
преси та інформації

Кафедра мови засобів 
масової інформації

Кафедра теорії і 
практики журналістики

Кафедра нових медій

Вчена рада факультету 
журналістики

Лабораторія сучасних 
медіатехнологій

Історичний

Кафедра давньої 
історії України та 
архівознавства

Кафедра новітньої 
історії України імені 

Михайла Грушевського

Кафедра історії 
середніх віків та 
візантиністики

Кафедра історії 
Центральної та 
Східної Європи

Кафедра нової та 
новітньої історії 

зарубіжних країн

Кафедра археології та 
спеціальних галузей 

історичної науки

Кафедра історичного 
краєзнавства

Кафедра етнології

Кафедра соціології

Навчально-методична 
лабораторія історичного 
факультету та інституту 
історичних досліджень

Кабінет спеціальних 
історичних дисциплін

Деканат 

Лабораторія 
соціологічних 
досліджень

Кабінет славістики 
історичного факультету

Деканат

Методична комісія 
географічного 

факультету

Лабораторія методики 
навчання географії та 

економіки в 
загальноосвітній школі 

Кафедра готельно--
ресторанної справи та 
харчових технологій

Деканат

Методична комісія 
факультету журналістики

Вчена рада історичного 
факультету

Методична комісія 
історичного факультету

Археологічний музей 

Вчена рада 
філологічного 

факультету

Методична комісія 
філологічного факультету 

Лабораторія 
фольклористичних 

досліджень         

Філологічний

Кафедра української 
мови імені професора 

Івана Ковалика

Кафедра української 
літератури імені акад. 

Михайла Возняка

Кафедра українського 
прикладного 
мовознавства

Кафедра української 
фольклористики імені 

Філарета Колесси

Кафедра загального 
мовознавства

Кафедра слов'янської 
філології імені проф. 

Іларіона Свєнціцького 

Кафедра польської 
філології

Кафедра сходознавства 
імені проф. Я. Дашкевича

Кафедра теорії 
літератури та 

порівняльного 
літературознавства

Кабінет літератури 
української діаспори         

Деканат
Деканат

Вчена рада 
факультету культури 

і мистецтв

Культури і мистецтв

Кафедра 
театрознавства та 

акторської 
майстерності

Кафедра режисури та 
хореографії

Кафедра 
бібліотекознавства та 

бібліографії

Кафедра музичного 
мистецтва

Кафедра філософії 
мистецтв

Кафедра 
музикознавства

Комп ютерний клас
Кабінет музичних 

інструментів і 
музичної апаратури

Методична комісія 
факультету культури і 

мистецтв 

Навчальний театр 
факультету культури і 

мистецтв

Органи студентського 
самоврядування

Первинна профспілкова 
організація студентів

Гурт "Schmetterling"

Центр культури та 
дозвілля 

Народна чоловіча 
хорова капела 

"Прометей"

Народний камерний 
оркестр

Народний дівочий хор 
"Ліра"

Гуртожиток  1

Спортивний клуб

Книгарня

Навчально-спортивний 
комплекс

Студентський уряд Народний ансамбль 
пісні і танцю "Черемош"

Народна капела 
бандуристок 
"Зоряниця"

Гурток навчання гри на 
сопілці

Модерн-балет "Fantasy"

Фольклорний гурт 
"Барва"

Інформаційно-
аналітичний 

часопис «Каменяр»

Кафедра безпеки 
життєдіяльності

Кафедра фізичного 
виховання і спорту

Медичний пунктСтудентське 
містечко

Їдальні

Навчальний 
телерадіоцентр

Гуртожиток  2

Гуртожиток  3

Гуртожиток  4

Гуртожиток  5

Гуртожиток  6

Гуртожиток  7

Гуртожиток  8

Поліклініка
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