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1975 р. на виробничій базі Львівського конвеєробудівного заводу Міністерства важкого і
транспортного машинобудування створено
міське професійно-технічне училище № 9 із одночасною ліквідацією в м. Львові філіалу профтехучилища
№ 29 (наказ Державного комітету Ради Міністрів
УРСР з професійно-технічної освіти від 14.02.1975 р.
№ 11 «Про відкриття в м. Львові міського профтехучилища»). Наказом Державного комітету Ради
Міністрів УРСР з ПТО від 15.12.1975 р. № 185 і наказом начальника Львівського обласного управління
ПТО від 17.12.1975 р. № 361 МПТУ № 9 було реорганізовано в технічне училище № 14 м. Львова. Наказом Львівського головного управління професійнотехнічної освіти від 19.09.1979 р. № 312 технічне училище № 14 реорганізоване в технічне училище № 63
м. Львова, УРСР.
У 1984 р. на підставі наказу Львівського обласного
управління професійно-технічної освіти «Про реорганізацію профтехучилищ системи профтехосвіти
області» від 13.08.1984 р. № 328 училище було реорганізоване у середнє професійно-технічне училище
№ 63 м. Львова.
Відповідно до наказу Міністерства народної освіти
Української РСР від 16.07.1990 р. № 158 «Про реорганізацію ПТУ в вищі професійні училища», шляхом
реорганізації із СПТУ-63 було створене Вище професійне училище № 63 м. Львова. Наказом Міністерства

освіти і науки України від 07.06.2012 р. № 758
діяльність ВПУ-63 м. Львова була припинена шляхом
його реорганізації (приєднання) до Національного
транспортного університету як відокремленого
структурного підрозділу — Львівського вищого
професійного училища транспортних технологій та
сервісу національного транспортного університету
(ЛВПУ ТТС НТУ).
ЛВПУ ТТС НТУ здійснює ступеневу підготовку
робітників підвищеного рівня кваліфікації та за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за напрямами: «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Обслуговування верстатів
з програмним управлінням і робототехнічних
комплексів», а також кваліфікованих робітників на
базі 9-ти та 11-ти класів: «Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням»,
«Фрезерувальник», «Токар», «Електрогазозварник»,
«Слюсар з ремонту автомобілів», «Оператор
комп’ютерного набору», «Касир (в банку)», «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)»,
«Кресляр-конструктор», «Оператор верстатів з програмним керуванням».
На сьогодні кадровий потенціал училища складають: двоє кандидатів технічних наук, один старший
викладач, дев’ятеро спеціалістів вищої категорії, семеро спеціалістів І категорії, троє спеціалістів ІІ категорії, тринадцятеро спеціалістів, семеро майстрів

Учні училища – учасники Всеукраїнського конкурсу
«Верстатник широкого профілю»

Урок у групі слюсарів з ремонту автомобілів проводить
майстер виробничого навчання В. Б. Гринчук
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Н

ародився 23 липня 1960 р. Закінчив
професійного, було запроваджено
Львівський політехнічний інстипідготовку молодших спеціалістів.
тут, кваліфікація — інженер-електрик.
За безпосередньої участі Р. М. КлиУ системі професійно-технічної
мишина були розроблені методичні реосвіти працює з 1985 р. Пройшов
комендації щодо складання навчальних
шлях від майстра виробничого
планів у професійно-технічних навнавчання, викладача спеціальних
чальних закладах для підготовки
дисциплін до керівника навчального
робітників високої кваліфікації прозакладу.
фесійно-технічних училищ Львівської
Р. М. Климишин одним із перших
області. Є автором і співавтором метоу Львівській області організував та
дичних розробок з удосконалення навздійснював підготовку робітників
чально-виробничого процесу.
КЛИМИШИН
за професією «Налагоджувальник Роман Михайлович
Із 2003 до 2005 р. Роман Михайловерстатів з числовим програмним
вич працював на посаді головного
керуванням та робототехнічних
спеціаліста в управлінні професійноДиректор училища.
комплексів». Був одним з ініціаторів
технічної освіти, координації діяльСпеціаліст вищої
використання у навчальному процесі
ності вищих навчальних закладів та накатегорії
професійно-технічних навчальних
уки Головного управління освіти і наузакладів комп’ютерної техніки.
ки Львівської обласної державної адміністрації.
У 1994 р. Роман Михайлович навчався та прохоПосаду директора ЛВПУ ТТС НТУ обіймає з 2005 р.
див стажування в Німеччині (м. Берлін).
У професійній діяльності Роман Михайлович
Завдяки його зусиллям і творчому підходу до ор- Климишин дотримується морально-етичних норм. Він
ганізації навчально-виробничого процесу в учи- виважений, демократичний, справедливий, володіє
лищі, яке, в числі перших, отримало статус вищого аналітичним мисленням.
обладнаний відповідними приладами та тренажерами.
До послуг учнів актова зала училища, яка сприяє організації та проведенню навчально-виховних заходів.
Гуртожиток училища — п’ятиповерхова будівля загальною площею 2007 м2.
Підприємствами–соціальними партнерами училища є ПАТ «Конвеєр», ЗАТ «Стиль», ВАТ АТ «ГАЛ БУД»,
ТзОВ НВП «Електрон-Т», ВАТ «ЛММЗ», ТзОВ НВП
«ІМВО», СП ТзОВ «Вебасто-Електрон», «Inter Сіtі
Group» та інші підприємства, установи тощо, для яких
ЛВПУ ТТС НТУ готує кваліфікованих робітників і стосунки з якими регулюються на основі договорів (угод).
Підготовка робітників та молодших спеціалістів
здійснюється за професіями, ліцензованими Державною акредитаційною комісією України.

Переможець обласного конкурсу
зварників Ю. Чмелик

виробничого навчання 12 тарифного розряду, семеро
майстрів виробничого навчання 11 тарифного розряду,
восьмеро майстрів виробничого навчання 10 тарифного розряду, семеро майстрів виробничого навчання
9 тарифного розряду.
У навчальний комплекс входять: чотириповерховий навчально-побутовий корпус, де розташовані
23 навчальні кабінети і групові аудиторії, оснащені сучасним обладнанням, приладами та обчислювальною
технікою, під’єднаною до мережі Інтернет.
У навчальному закладі працюють бібліотека
(книжковий фонд — понад 25 тис. примірників) та
читальний зал на 60 місць, стоматологічний кабінет,
медпункт, предметні гуртки технічної творчості,
художньої самодіяльності та спортивні секції. Спортивний зал забезпечений необхідним інвентарем,
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Практичне заняття за спеціальністю
«Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

