
Львівський інститут
Українського державного університету науки і 

технологій

Локомотиви та локомотивне господарство

Детальніше про нас: http://lf.diit.edu.ua/

http://lf.diit.edu.ua/


Основні напрямки навчання

 Організація процесу експлуатаційної роботи

 Проектування, виготовлення та ремонт локомотивів

 Розслідування залізнично-транспортних пригод та створення методів 

їх запобіганню

 Контроль стану безпеки руху в транспортних підрозділах підприємств



Можливості та місце працевлаштування

Для детального ознайомлення з роботодавцями 
переходьте за посиланням по логотипу підприємства

 Інженер з управління та 
ремонту рухомого складу

 Ревізор з безпеки руху

 Судовий експерт при 
розслідуванні залізнично-

транспортних подій

 Спеціаліст головних 
конструкторських бюро 

 Керівник випробувального 
центру

http://ntrz.com.ua/
https://www.uz.gov.ua/
http://amadeus-marine.com/
https://lvivlrz.com/
https://www.kvsz.com/


Студентські роки

НАВЧАЄМОСЬ! ПОДОРОЖУЄМО! ВІДПОЧИВАЄМО!



Місце у забезпеченні обороноздатності держави

Можливість отримання військового звання

Національна академія 
сухопутних військ 

імені П. Сагайдачного

Кафедра
військової підготовки спеціалістів 

Державної спеціальної служби 
транспорту УДУНТ

Для детального ознайомлення переходьте за посиланням по логотипу закладу

http://diit.edu.ua/faculty/vp/
http://www.asv.mil.gov.ua/


Міжнародна співпраця

Краківська політехніка Познанська політехніка

Університет економіки та 

технологій транспорту (м. 

Будапешт)

Державна Вища 

Східноєвропейска школа у 

м. Перемишль

https://www.pk.edu.pl/index.php?lang=en
https://www.put.poznan.pl/
http://www.bme.hu/
https://pwsw.pl/pl/


МИ ДРУЖНЯ РОДИНА!



Як стати студентом у 2022 році?

Для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти

Вступ на БЮДЖЕТ 

• або за результатами Національного 
мультипредметного тесту (НМТ) + 
мотиваційний лист 

• або за результатами ЗНО (2019, 2020, 
2021 р.) – сертифікати з (1) 
української мови, (2) математики, (3) 
іноземної мови або історії або 
географії або фізики або біології або 
хімії + мотиваційний лист 

Вступ на КОНТРАКТ 

• мотиваційний лист 

Для вступників на основі 
ОС молодшого спеціаліста

Вступ на БЮДЖЕТ 

• або на основі НМТ-2022 

• або за двома сертифікатами
ЗНО (2019, 2020, 2021 р.) 

Вступ на освітні програми 

на базі будь-якої спеціальності 
коледжу !

Інформація по Національному мультипредметному тесту (НМТ) за 
посиланням: https://testportal.gov.ua/nmt-kalendar-provedennya/

https://testportal.gov.ua/nmt-kalendar-provedennya/


Є додаткові запитання?

м. Львів, вул. І. Блажкевич, 12а

ВІДБІРКОВА КОМІСІЯ
+38 (098) 116-99-47  Андрій Ярославович

lfdiit@ukr.net

http://lf.diit.edu.ua/

https://www.facebook.com/lfdnuzt

mailto:lfdiit@ukr.net
http://lf.diit.edu.ua/
https://www.facebook.com/lfdnuzt

