
 

 

У 2013 році технікум був нагороджений дипломом "Технікум року-2013" і отримав нагороду в галузі освіти 

від Бурмістра міста Ярослава. 

 

Технікум пропонує наступні перспективні СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

• технік - автомеханік 

• технік – механік 

• технік – електронік 

• технік – інформатик 

• технік по телекомунікації 

• технік цифрових і графічних процесів 

Якщо ви полюбляєте конструювати, ремонтувати і в принципі працювати з «залізом», то вам будуть 

цікаві ці сфери: 

Технік- автомеханік 

  Початкове завдання техніка-автомеханік - організація і проведення процесу обслуговування транспортних 

засобів. У професійні вміння автомобільного техніка входить: 

- діагностика і ремонт технічного стану автомобілів; 

- діагностика і ремонт електричних і електронних систем автомобілів; 

- діагностика мехатронних систем в автомобілях. 

  Автомобільний технік знайде роботу на станціях технічного обслуговування автомобілів, на фірмах, які 

займаються продажем авто, на підприємствах контролю за транспортними засобами тощо.  

Технік – механік 

  Студенти отримають професійні знання в сфері будівництва та виробництва. Технік - механік спеціалізується 

на складанні і обслуговуванні машин і приладів; експлуатації та ремонті елементів машин, приладів та 

інструментів; а для оптимізації роботи інженерного складу підприємства вивчає СAD-програми. 
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  Механік - спеціальність широкого спектру, яка необхідна в багатьох галузях, починаючи від сервісних 

майстерень і закінчуючи промисловим машинобудуванням. 

Технік – електронік 

  У професійні завдання техніка - електроніка входить: 

- виконання установки електронних пристроїв; 

- експлуатація електронних пристроїв. 

Також в цю спеціалізацію включили вивчення інтелектуальних систем управління будинком і промислової 

автоматизації.  

   Оскільки електронні пристрої - невід'ємна частина нашого життя, робота вас знайде в будь-якій сфері, від 

ремонтних майстерень до науково - дослідних організацій! 

 

  Технік – інформатик 

  Професійними завданнями комп'ютерного техніка є установка і експлуатація персональних комп'ютерів і 

периферійних пристроїв; проектування локальних комп'ютерних мереж і адміністрування мереж; створення 

інтернет-додатків і баз даних, а також адміністрування баз даних. До цієї спеціалізації додали вивчення 

першого рівня системи Cisco, що включає безпеку мереж. 

  З набутими вміннями конкурентоспроможність комп'ютерного техніка зростає, тому роботою забезпечить як 

IT-сфера, так і будь-яка інша, якій потрібне технічне забезпечення. 

Технік по телекомунікації 

  Технік з комунікацій охоплює такі сфери вивчення, як аналогова, цифрова та оптоволоконна електроніка, 

радіо- і супутникові мережі, цифрові системи трансмісії і мережевих протоколів, а також впроваджена нова 

сфера вивчення - військові системи зв'язку і безпеку даних. 

  Основні кваліфікації техніка з комунікацій: 

- монтаж, налагодження та обслуговування пристроїв телекомунікаційних мереж; 

- введення в експлуатацію та технічне обслуговування цифрових ліній і пристроїв передачі. 

  Технік затребуваний в компаніях, які надають послуги телекомунікації (монтаж, налагодження конфігурації, 

обслуговування систем телекомунікацій і т.д.) 

 

Для більш творчих особистостей підійде: 

 

  Технік цифрових і графічних процесів 

  Технік цифрових і графічних процесів створює і реалізовує мультимедійні проекти; готує графічні матеріали 

до цифрового друку: встановлює параметри друку, займається передачею інформації на цифрові машини та 

інші пристрої друку; контролює якість процесів і поліграфічних матеріалів; готує і розробляє різні види 

графічного дизайну інформаційно-рекламного характеру (візитки, логотипи, листівки). 

  Фахівців у сфері цифрових і графічних процесів шукають рекламні агентства; поліграфічні центри; компанії, 

що надають маркетингові послуги тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важливі аспекти: Перелік необхідних документів    

Вступна кампанія розпочинається в квітні Атестат з додатком за 9 клас 

Навчання є безкоштовним! Свідоцтво про народження 

Рівень польської мови А2-В1 Закордонний паспорт або дитячий проїзний 

Проживання – 60 злотих на місяць Медична довідка + карта щеплень 

Харчування - 200 злотих на місяць (обіди). 4 фото візового формату 

Страхування – близько 130 €  на рік. Нотаріальна згода батьків на виїзд дитини 

за кордон 

Юридичний опікун є обов'язковим на весь період 

навчання в технікумі (близько 100 злотих на 

місяць)  

Заява від  батьків від учня на прийняття 

до школи 

Технікум приймає учнів після 9, 10, 11 класу, або до 

моменту виповнення 18 років.  

Автобіографія 

Сайт технікуму - 

http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/biuletyn_2016/zstio.htm 

Наявність юридичного опікуна в Польщі.     

 

http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/biuletyn_2016/zstio.htm

