
Здобуті знання і навички під час навчання у 
Львівській політехніці відкриють для Вас широку 
дорогу в самостійне життя, стануть «трампліном» 
для майбутнього кар’єрного зростання. 
 

 
 
Сферою діяльності випускників є виробничо-
технологічна база автотранспортних підприємств 
та станцій технічного обслуговування, вищі, 
середні і професійні навчальні заклади 
Міністерства освіти і науки України, автошколи, 
підрозділи поліції, науково-дослідні лабораторії 
проектних інститутів та інститутів судових 
експертиз, дорожньо-експлуатаційних управлінь, 
управління та підприємства громадського та 
пасажирського транспорту. 
 

 
 

 Навчаючись у Львівській політехніці  
на кафедрі «Автомобільний транспорт», Ви можете 

здобути: 

 

 вищу освіту за бакалаврським рівнем спеціальності 
«Автомобільний транспорт», стати бакалавром і отримати 
кваліфікацію бакалавра з автомобільного транспорту; 

 освоїти одну з магістерських програм за 
спеціальністю «Автомобільний транспорт»:  

 «Мехатроніка і автомобільні системи»;  
 «Логістика експлуатації та сервісу автомобілів»;  

та здобути кваліфікацію магістра з автомобільного 
транспорту. 
 

Ласкаво запрошуємо  
на навчання на спеціальність 
«Автомобільний транспорт» 

 
 

Кількість бюджетних місць – 10,  
кількість місць на платне навчання – 100. 

 

Навчання триватиме 3 роки за окремим 
навчальним планом, який перезараховує 
випускникам коледжу дисципліни з диплому 
молодшого спеціаліста. Кількість дисциплін в 
семестр не перевищує шести.  

 

Вартість навчання на комерційній основі: 
– денна форма 14620 грн/рік (1220 грн/місяць); 
– заочна форма 10800 грн/рік (900 грн/місяць). 
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Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для 
здобуття ступеня бакалавра здійснюється за 
результатами фахових вступних випробувань з 
урахуванням середнього бала диплома 
молодшого спеціаліста. 
Детально тут: https://lpnu.ua/vstupnyku 
Вступники на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 
подають заяви в електронній формі, або у 
паперовій формі, якщо технічно неможливо 
створити електронну заяву через певні труднощі. 
Додатково при подачі документів для зарахування 
вступник пред'являє особисто оригінали та 
надає копії: 
- сертифікати ЗНО (українська мова та література 
та ЗНО з математики), оригінали та копії; 
- інформаційна картка до сертифіката ЗНО; 
- копію документа, що посвідчує особу (паспорт); 
- копію картки платника податків (ідентифікаційний 
код); 
- копію довідки про реєстрацію (форма 13) або 
витяг з Єдиного державного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 
- копію військово-облікового документа для 
військовозобов’язаних; 
- 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Термін прийому заяв – з 14 по 23 липня. 
Терміни проведення фахових вступних 
випробувань та іспитів – 24-30 липня 2021 року. 
Терміни подачі оригіналів документів: 
- на місця державного замовлення – 2 серпня; 
- на місця за кошти фізичних осіб – 12 серпня. 
Кваліфікований педагогічний персонал донесе до 
кожного з Вас знання конструкції автомобіля, 
навчить проектувати і розраховувати елементи 
вузлів та агрегатів, правильно експлуатувати та 
прогнозувати роботу транспорту, вміло працювати 
з колективом, проявити себе в науці. 
На кафедрі створені  лабораторії конструкції 
автомобілів і їх двигунів, електричного та елек-
тронного обладнання автомобілів, мехатроніки 
автомобілів, технічної експлуатації автомобілів, 
сервісу та діагностики технічного стану 
автомобілів, автоматики автомобільних систем, 
електромобілів, їх приводів та гібридів. 

  
Лабораторії оснащені спеціальними установками, 
стендами, приладами. Ви зможете розібратися в 
особливостях будови вузлів і агрегатів автомобіля, 
робочих процесах, що відбуваються в них; будові, 
принципах дії і застосуванні мехатронних систем в 
автомобілях. 
 

 
 

Студенти кафедри мають змогу пройти навчання за 
програмами фірми Bosch у навчально-науковій 
лабораторії університету «Академія Bosch - 
Львівська політехніка». 
 

 
 

На випробувальних стендах лабораторій Ви 
навчитеся досліджувати роботу систем автомобіля, 
здійснювати оптимальне регулювання, будувати й 
аналізувати характеристики двигунів; визначати за 
допомогою засобів комп’ютерної діагностики 
технічний стан сучасних автомобілів та їх систем, 
виявляти й усувати несправності. 

  

 
 

На кафедрі Ви здобудете навички з технічної 
експлуатації та ремонту транспортних засобів, 
організації технологічних процесів на 
автотранспортних підприємствах; навчитеся 
аналізувати роботу мехатронних модулів і систем 
автомобіля, експлуатувати й обслуговувати їх. 
  

 
 

Під час виробничої та переддипломної практик Ви 
матимете змогу ознайомитися з роботою станцій 
технічного та сервісного обслуговування 
автомобілів, автотранспортних підприємств, 
долучитись до практичного виконання технологічних 
операцій у реальних виробничих умовах. Місцями 
практики є провідні підприємствах галузі: «НІКО-
Захід», «Радар-сервіс», «АлексСО», «Галичина-
Авто», «Львівське АТП-14630», «Ілта-Львів», 
«Україна ЛВ-ТУР», «Сервісний центр «Діамант», 
«Західноукраїнський автомобільний дім», «Транс-
Сервіс-1», «S-Trans» та багато інших. 

 


