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відокремлений структурний підрозділ 
«Львівський автомобільно-дорожній коледж»

БРеГІН 
Михайло Григорович 

Директор 

Брегін Михайло Григорович — канд. філос. наук, 
заслужений працівник освіти України, педаго-
гічну діяльність розпочав у 1974 р. вчителем се-

редньої загальноосвітньої школи у м. Львові. У 1981 р. 
працював інспектором шкіл обласного відділу народ-
ної освіти. У 1986 р. очолював районний, пізніше — 
міський відділ освіти у м. Львові, Пустомитівський 
районний відділ освіти. Тричі, з 1994 по 2013 рр., керу-
вав Головним управлінням, а згодом — Департаментом 
Львівської обласної державної адміністрації. Основні 
зусилля зосереджував на реформуванні системи освіти 

області від дошкілля до післядипломної освіти, впро-
вадженні основних засад Концепції української на-
ціональної школи, Національної доктрини розвитку 
освіти, створенні чіткої організаційної та інформацій-
ної структури управління закладами освіти області. Був 
депутатом Львівської обласної ради IV демократич-
ного скликання, очолював депутатську групу «Ділова 
Львівщина».

Львівський автомобільно-дорожній технікум 
був створений в 1945 р. у м. Львові згідно з Роз-
порядженням Ради Народних Комісарів СРСР 
від 26.05.1945 № 8293 та Постановою виконкому 
Львівської обласної ради депутатів трудящих від 
21.07.1945 № 915.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  України 
від 16.07.2009 № 661, технікум реорганізовано у Відо-
кремлений структурний підрозділ «Львівський автомо-
більно-дорожній коледж» Національного університету 
«Львівська політехніка».

За роки існування навчальний заклад випустив по-
над 17 тис. техніків-механіків автомобільного транс-
порту та дорожнього будівництва, техніків-будівельни-
ків автомобільних доріг і аеродромів.

Матеріально-технічна база: навчальний корпус, гур-
тожиток, навчально-дорожній полігон з автодромом, 
їдальня, бібліотека, Народний музей Хліба, комплекс 
допризовної підготовки та фізкультурно-спортивний 
комплекс, медичний пункт, студентське кафе.

Навчальний корпус 
Львівського автомобільно-дорожнього коледжу
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Велоклуб коледжуСпортивний автомобіль «Багі» і його автор — 
студент групи ДМ-41 Віталій Муха

Навчально-дорожній полігонСпортивні і ретро-автомобілі коледжу на навчально-дорожньому 
полігоні під час святкування Дня автомобіліста і дорожника

Галузь знань спеціальність

13. Механічна інженерія 133. Галузеве машинобудування

19. Архітектура та будівництво 192. Будівництво та цивільна інженерія

27. Транспорт
274. Автомобільний транспорт

275. Транспортні технології (за видами)

Галузі знань та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців 
у Львівському автомобільно-дорожньому коледжі

Для абітурієнтів діють короткотермінові курси по-
глибленого вивчення української мови і математики.

Випускники коледжу отримують посвідчення водія 
транспортних засобів категорій «В» і «С», можуть про-
довжити навчання за профілем здобутої спеціальності 
в профільних інститутах Національного університету 
«Львівська політехніка».

Навчання в коледжі здійснюється на двох відділеннях:
– автомобільному (завідувач — А. І. Бешлей);
–  дорожньо-механічному (завідувач — О. Я. Чучман).
У складі відділень діють відповідні циклові комісії:
–  комісія соціально-гуманітарних дисциплін (голо-

ва — С. І. Харчук);

–  комісія природничо-математичних дисциплін (го -
лова — І. М. Стемпіцька);

–  комісія загальнотехнічних дисциплін (голова — 
М. Б. Стець);

–   комісія фізичного виховання та допризовної підго-
товки юнаків (голова — С. М. Шкікава);

–  комісія дорожніх дисциплін (голова — В. М. Соловей);
–  комісія автомобільних дисциплін (голова — 

О. Р. Клипко);
–  комісія дорожньо-механічних дисциплін (голова — 

П. П. Гнатів);
–  комісія економічних дисциплін (голова — О. Б. Конд-

ратович).




