
 Додаток 3 

до Правил прийому на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста в 2017 
році у ВСП Львіський автомобільно-
дорожньому коледж Національного 
університету «Львівська 
політехніка» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

професій для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
кваліфікованого робітника і вступають до Коледжу для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
спеціальностями (спеціалізаціями): 

Спеціальність 
(напрям 

підготовки) 

Спеціалізація 
(освітня 

програма)       

Професія за ОКР кваліфікований 
робітник 

133«Галузеве 
машинобудування» 

Експлуатація 
та ремонт 
підйомно-

транспортних, 
будівельних і 

дорожніх 
машин і 

обладнання 

 -Слюсар з ремонту автомобілів; 
-Електрогазозварник; 
-Фрезерувальник; 
-Токар; 
-Оператор верстатів з програмним 
керуванням; 
-Маляр, штукатур, водій автомобіля 
(кат.”С”) 
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста тепловоза; 
- Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електровоза;     
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електропоїзда;  
-Електромонтер контактної мережі – водій 
дрезини;  
-Слюсар-електрик з ремонту 



електроустаткування;  
-Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики;  
-Слюсар-сантехнік; 
-Слюсар з ремонту рухомого складу; 
-Слюсар-ремонтник; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Електромонтер контактної мережі; 
-Оглядач-ремонтник вагонів; 
-Коваль на молотах і пресах; 
-Верстатник широкого профілю;  
-Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних;    
-Контролер  - касир;                                                     
-Друкар, оператор комп’ютерного набору; 
-Штукатур, маляр, плиточник; 
-Автослюсар, заправник; 
-ОКН, оператор комп’ютерної верстки; 
-Оператор з обробки інформації; 
-Кваліфікований робітник з обслуговування 
верстатів з програмним керуванням і 
робото-технічних комплексів; 
-Кваліфікований робітник з монтажу та 
експлуатація електричних машин і апаратів; 
-Електромеханік з ремонту лічильно-
обчислювальних машин, оператор 
комп’ютерного набору; 
-Слюсар з ремонту автомобілів, 
електрозварник ручного зварювання, водій 
автотранспортних засобів категорії «В», 
«С»; 
-Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи), обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних; 
-Тракторист-машиніст с/г виробництва; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Водій автотранспортних засобів (категорії 
«В», «С»); 
-Електрозварник ручного зварювання; 
-Столяр – будівельний, паркетник; 
- Слюсар з ремонту автомобілів, токар, 
водій автотранспортних засобів категорії 
”С”; 

http://splicey.org.ua/drukar_09.php
http://splicey.org.ua/malyar_09.php
http://splicey.org.ua/slyusar_09.php
http://splicey.org.ua/verstka.php
http://splicey.org.ua/nabir.php
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/19-sliusar-z-remontu-avtomobiliv-vodii-avtotransportnykh-zasobiv-katehorii-s
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/19-sliusar-z-remontu-avtomobiliv-vodii-avtotransportnykh-zasobiv-katehorii-s
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/19-sliusar-z-remontu-avtomobiliv-vodii-avtotransportnykh-zasobiv-katehorii-s


-Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення; 
-Обліковець з рєєстрації бухгалтерських 
даних; 
-Електрогазозварник, електромонтер з 
ремонту та обслуговування    
електроустаткування, водій 
автотранспортних засобів категорії "С";  
-Столяр будівельний, тесляр,водій 
автотранспортних засобів категорії "B";  
-Муляр, штукатур, маляр;  
-Монтажник гіпсокартонних конструкцій. 
Штукатур. Маляр; 
-Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування, радіомеханік 
обслуговування і ремонту радіотелевізійної 
апаратури; 
 -Тракторист – машиніст 
сільськогосподарського виробництва, 
слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування водій категорій «В» 
«С». 
-Електрогазозварник, коваль ручного 
кування, водій автотранспортних засобів 
категорій «В» і «С». 

192 
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 

Будівництво, 
експлуатація і 

ремонт 
автомобільних 

доріг і 
аеродромів 

-Монтажник гіпсокартонних конструкцій. 
Штукатур. Маляр; 
-Слюсар з ремонту автомобілів; 
-Електрогазозварник; 
-Фрезерувальник; 
-Токар; 
-Оператор верстатів з програмним 
керуванням; 
-Маляр, штукатур, водій автомобіля 
(кат.”С”) 
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста тепловоза; 
- Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електровоза;     
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електропоїзда;  
-Електромонтер контактної мережі – водій 
дрезини;  

http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/20-stoliar-budivelnyi-tesliar
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/20-stoliar-budivelnyi-tesliar
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/16-muliar-shtukatur


-Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;  
-Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики;  
-Слюсар-сантехнік; 
-Слюсар з ремонту рухомого складу; 
-Слюсар-ремонтник; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Електромонтер контактної мережі; 
-Оглядач-ремонтник вагонів; 
-Коваль на молотах і пресах; 
-Верстатник широкого профілю;  
-Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних;    
-Контролер  - касир;                                                     
-Друкар, оператор комп’ютерного набору; 
-Штукатур, маляр, плиточник; 
-Автослюсар, заправник; 
-ОКН, оператор комп’ютерної верстки; 
-Оператор з обробки інформації; 
-Кваліфікований робітник з обслуговування 
верстатів з програмним керуванням і 
робото-технічних комплексів; 
-Кваліфікований робітник з монтажу та 
експлуатація електричних машин і апаратів; 
-Електромеханік з ремонту лічильно-
обчислювальних машин, оператор 
комп’ютерного набору; 
-Слюсар з ремонту автомобілів, 
електрозварник ручного зварювання, водій 
автотранспортних засобів категорії «В», 
«С»; 
-Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи), обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних; 
-Тракторист-машиніст с/г виробництва; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Водій автотранспортних засобів (категорії 
«В», «С»); 
-Електрозварник ручного зварювання; 
-Столяр – будівельний, паркетник; 
- Слюсар з ремонту автомобілів, токар, 
водій автотранспортних засобів категорії 
”С”; 

http://splicey.org.ua/drukar_09.php
http://splicey.org.ua/malyar_09.php
http://splicey.org.ua/slyusar_09.php
http://splicey.org.ua/verstka.php
http://splicey.org.ua/nabir.php
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/19-sliusar-z-remontu-avtomobiliv-vodii-avtotransportnykh-zasobiv-katehorii-s
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/19-sliusar-z-remontu-avtomobiliv-vodii-avtotransportnykh-zasobiv-katehorii-s
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/19-sliusar-z-remontu-avtomobiliv-vodii-avtotransportnykh-zasobiv-katehorii-s


-Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення; 
-Обліковець з рєєстрації бухгалтерських 
даних; 
-Електрогазозварник, електромонтер з 
ремонту та обслуговування    
електроустаткування, водій 
автотранспортних засобів категорії "С";  
-Столяр будівельний, тесляр,водій 
автотранспортних засобів категорії "B";  
-Муляр, штукатур, маляр;  
-Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування, радіомеханік 
обслуговування і ремонту радіотелевізійної 
апаратури; 
 -Тракторист – машиніст 
сільськогосподарського виробництва, 
слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування водій категорій «В» 
«С». 
-Електрогазозварник, коваль ручного 
кування, водій автотранспортних засобів 
категорій «В» і «С». 

http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/17-operator-z-obrobky-informatsii-ta-prohramnoho-zabezpechennia-oblikovets-z-rieiestratsii-bukhhalterskykh-danykh
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/12-elektrohazozvarnyk-elektromonter-vodii-katehrii-v
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/20-stoliar-budivelnyi-tesliar
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/20-stoliar-budivelnyi-tesliar
http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/16-muliar-shtukatur


274«Автомобільний 
транспорт» 

Обслуговуван
ня та ремонт 
автомобілів і 

двигунів 

-Слюсар з ремонту автомобілів; 
-Електрогазозварник; 
-Фрезерувальник; 
-Токар; 
-Оператор верстатів з програмним 
керуванням; 
-Маляр, штукатур, водій автомобіля 
(кат.”С”); 
- Монтажник гіпсокартонних конструкцій. 
Штукатур. Маляр; 
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста тепловоза; 
- Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електровоза;     
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електропоїзда;  
-Електромонтер контактної мережі – водій 
дрезини;  
-Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування;  
-Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики;  
-Слюсар-сантехнік; 
-Слюсар з ремонту рухомого складу; 
-Слюсар-ремонтник; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Електромонтер контактної мережі; 
-Оглядач-ремонтник вагонів; 
-Коваль на молотах і пресах; 
-Верстатник широкого профілю;  
-Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних;    
-Контролер  - касир;                                                     
-Друкар, оператор комп’ютерного набору; 
-Штукатур, маляр, плиточник; 
-Автослюсар, заправник; 
-ОКН, оператор комп’ютерної верстки; 
-Оператор з обробки інформації; 
-Кваліфікований робітник з обслуговування 
верстатів з програмним керуванням і 
робото-технічних комплексів; 
-Кваліфікований робітник з монтажу та 
експлуатація електричних машин і апаратів; 
-Електромеханік з ремонту лічильно-

http://splicey.org.ua/drukar_09.php
http://splicey.org.ua/malyar_09.php
http://splicey.org.ua/slyusar_09.php
http://splicey.org.ua/verstka.php
http://splicey.org.ua/nabir.php


обчислювальних машин, оператор 
комп’ютерного набору; 
-Слюсар з ремонту автомобілів, 
електрозварник ручного зварювання, водій 
автотранспортних засобів категорії «В», 
«С»; 
-Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи), обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних; 
-Тракторист-машиніст с/г виробництва; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Водій автотранспортних засобів (категорії 
«В», «С»); 
-Електрозварник ручного зварювання; 
-Столяр – будівельний, паркетник; 
- Слюсар з ремонту автомобілів, токар, 
водій автотранспортних засобів категорії 
”С”; 
-Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення; 
-Обліковець з рєєстрації бухгалтерських 
даних; 
-Електрогазозварник, електромонтер з 
ремонту та обслуговування    
електроустаткування, водій 
автотранспортних засобів категорії "С";  
-Столяр будівельний, тесляр,водій 
автотранспортних засобів категорії "B";  
-Муляр, штукатур, маляр;  
-Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування, радіомеханік 
обслуговування і ремонту радіотелевізійної 
апаратури;                        
-Тракторист – машиніст 
сільськогосподарського виробництва, 
слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування водій категорій «В» 
«С». 
-Електрогазозварник, коваль ручного 
кування, водій автотранспортних засобів 
категорій «В» і «С».  

http://npl.org.ua/index.php/profesii/11-profesii/19-sliusar-z-remontu-avtomobiliv-vodii-avtotransportnykh-zasobiv-katehorii-s
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275 «Транспортні 
технології (за 

видами)» 

Організація та 
регулювання 
дорожнього 

руху                   

-Слюсар з ремонту автомобілів; 
-Електрогазозварник; 
-Фрезерувальник; 
-Токар; 
-Оператор верстатів з програмним 
керуванням; 
-Маляр, штукатур, водій автомобіля 
(кат.”С”) 
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста тепловоза; 
- Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електровоза;     
-Слюсар з ремонту рухомого складу, 
помічник машиніста електропоїзда;  
-Електромонтер контактної мережі – водій 
дрезини;  
-Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування;  
-Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики;  
-Слюсар-сантехнік; 
-Слюсар з ремонту рухомого складу; 
-Слюсар-ремонтник; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Електромонтер контактної мережі; 
-Оглядач-ремонтник вагонів; 
-Коваль на молотах і пресах; 
-Верстатник широкого профілю;  
-Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних;    
-Контролер  - касир;                                                     
-Друкар, оператор комп’ютерного набору; 
-Штукатур, маляр, плиточник; 
-Автослюсар, заправник; 
-ОКН, оператор комп’ютерної верстки; 
-Оператор з обробки інформації; 
-Кваліфікований робітник з обслуговування 
верстатів з програмним керуванням і 
робото-технічних комплексів; 
-Кваліфікований робітник з монтажу та 
експлуатація електричних машин і апаратів; 
-Електромеханік з ремонту лічильно-
обчислювальних машин, оператор 
комп’ютерного набору; 

http://splicey.org.ua/drukar_09.php
http://splicey.org.ua/malyar_09.php
http://splicey.org.ua/slyusar_09.php
http://splicey.org.ua/verstka.php
http://splicey.org.ua/nabir.php


-Слюсар з ремонту автомобілів, 
електрозварник ручного зварювання, водій 
автотранспортних засобів категорії «В», 
«С»; 
-Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи), обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних; 
-Тракторист-машиніст с/г виробництва; 
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування;  
-Водій автотранспортних засобів (категорії 
«В», «С»); 
-Електрозварник ручного зварювання; 
-Столяр – будівельний, паркетник; 
- Слюсар з ремонту автомобілів, токар, 
водій автотранспортних засобів категорії 
”С”; 
-Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення; 
-Обліковець з рєєстрації бухгалтерських 
даних; 
-Електрогазозварник, електромонтер з 
ремонту та обслуговування    
електроустаткування, водій 
автотранспортних засобів категорії "С";  
-Столяр будівельний, тесляр,водій 
автотранспортних засобів категорії "B";  
-Муляр, штукатур, маляр;  
- Монтажник гіпсокартонних конструкцій. 
Штукатур. Маляр; 
-Електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустаткування, радіомеханік 
обслуговування і ремонту радіотелевізійної 
апаратури; 
 -Тракторист – машиніст 
сільськогосподарського виробництва, 
слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування водій категорій «В» 
«С»; 
-Електрогазозварник, коваль ручного 
кування, водій автотранспортних засобів 
категорій «В» і «С». 
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