випускників на базі:
9 –ти кл. (термін навчання - 2 роки 10 міс.)
11 - ти кл. (термін навчання -1 рік 6 міс.)

Учні забезпечуються:
1.
2.
3.

Стипендією за підсумками навчання;
харчуванням;
гуртожитком .

Кваліфіковані робітники мають
можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста:

для здобуття робітничих професій:
Молодший спеціаліст –
“Обслуговування верстатів з ПК і
робототехнічних комплексів”
комплексів”

налагоджувальник верстатів і
маніпуляторів з програмним керуванням;
фрезерувальник;
токар;
слюсар з ремонту автомобілів,
електрогазозварник;

о пе рат ор
к ом п ’юте р но го
на бору,
конторський службовець (бухгалтерія);
о пера то р
ком п'ют ер но го
на бору,
касир (в банку);

У вільний від навчання час учні мають можливість займатись у:
предметних гуртках;
гуртках технічної творчості;
спортивних секціях;
гуртках художньої самодіяльності;
отримати посвідчення водія категорії

ЛВПУ ТТС НТУ здійснює ступеневу
підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів

5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів”
5.05050202 “Обслуговування верстатів
з програмним управлінням і робототехнічних комплексів”
Проводиться робота з ліцензування:
5.07010102 "Організація перевезень і
управління на автотранспорті"
5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
5.05050401 «Зварювальне
виробництво»

Випускники з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
можуть продовжувати навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у :
1.
2.
3.
4.

Навчально-консультаційному центрі Національного транспортного
університету
Національному Лісотехнічному університеті України
Національному Університеті «Львівська політехніка»
Національному транспортному університеті (м.Київ)

Майбутнє України в руках тих,
хто навчається!
Умови прийому:

У групи зараховуються юнаки і дівчата, згідно правил прийому, на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
з терміном навчання 2 роки 10 місяців, а
також в групи на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) з терміном навчання 1 та 1,6 роки.

Перелік документів:
Заява на ім'я директора
Документ про освіту в оригіналі
Свідоцтво про народження або паспорт
Шість фотокарток розміром 3х4
Медична довідка за формою (086– У)
Довідка з місця проживання
Копія ідентифікаційного номера
(документи подаються в папці)

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

ЛЬВІВСЬКЕ

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ

УЧИЛИЩЕ ТРАНСПОРТНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА СЕРВІСУ

НАЦІОНАЛЬНОГО

ТРАНСПОРТНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

За підсумками поетапної атестації,
яка проводиться після кожного курсу навчання учням присвоюється відповідна
робітнича кваліфікація.
Учні, які закінчують навчальний
курс, отримують атестат про повну загальну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника. За бажанням, учні можуть
продовжити навчання за освітньокваліфікаційним рівнем “Молодший спеціЗарахування на навчання проводиться :

за результатами співбесіди (для робітничих професій);
шляхом конкурсного відбору та результатами тестування
(для освітньо-кваліфікаційного
“Молодший спеціаліст”)

рівня

Довідки за адресою:
79069, м. Львів, вул. Ожинова, 5
Тел: тел/факс (032) 291-16-02 ; 291-16-06.
Веб-сайт: lvputts-ntu.lviv.ua

Маршрутні таксі:
6а, 11,12, 30, 49, 50, 131, 217а
(до зупинки вул.. Порічкова або
вул. Шевченка,316)

ПРАВИЛЬНИЙ

ВИБІР ПРОФЕСІЇ

ВАШЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!

