
  
 

 

 

 

Будівельний технікум готує фахівців за наступними спеціальностями: 

• Будівельні технології 

• Санітарно-технічні системи та обладнання 

• Маркетинг та торгівля 

• Технік-економіст 

• Фахівець по обладнанню та системам альтернативних джерел енергії 

Фахівець будівельних технологій навчається: 
• Технології малярних та штукатурних робіт 

• Організації та контролю будівельних робіт 

• Складання кошторисів та документації для будівельних робіт 

Фахівці можуть працювати у будівельних організаціях маляром-штукатуром, 

муляром-штукатуром, контролером будівельних майданчиків, складачем кошторису 

та проектувальником робіт. 

Санітарно-технічні системи та обладнання 

• Монтаж комунальних мереж 
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• Ремонт комунальних мереж 

• Монтаж та ремонт санітарно-технічного обладнання 

• Установка та монтаж опалювальних та газових систем 

Фахівці затребувані у будь-яких будівельних організаціях, компаніях з 

обслуговуванням водоканалізаційних та газових мереж, ремонт та модернізація 

комунальних мереж, підприємств з монтажу систем опалення. 

Фахівці торгівельного відділу 

• Функціонування та структура ринку 

• Організація продажів 

• Товарознавство та маркетинг 

• Принципи успішного співробітництва 

• Он-лайн продажі 

Працевлаштуватися можна у торгівельних організаціях з закупівлі та продажу 

товарів, оптовій та роздрібної торгівлі, он-лайн продажів, у інтернет-магазинах, у 

відділеннях логістики та маркетингу, організувати свій бізнес. 

Технік-економіст 
• Планування та організація розрахунків по оподаткуванню 

• Кадрово-організаційна діяльність 

• Аналіз та звітність по роботі підприємства 

• Інвентаризація 

• Фінансові перевірки 

Фахівці потрібні у будь-яких сферах діяльності: промисловості, торгівлі, банківській 

сфері, митниці, фінансових контролюючих органах. Є можливість займатися своїм 

бізнесом. 

Фахівець по обладнанню та системам альтернативних джерел енергії 

• Водна енергетика 

• Сонячна енергетика 

• Вітрова енергетика 

• Геотермальна енергетика 

• Монтаж та технічне обслуговування обладнання 

За фахівцями цього напрямку – майбутнє. Працевлаштуватися можна у компаніях, які 

займаються створенням, виробництвом та монтажем обладнання альтернативних 

джерел енергії: сонячної, вітрової, водної та геотермальної систем опалювання, 

встановлені колекторів, теплових насосів, екологічних котельних. 

Після закінчення технікуму, випускники складають іспити та отримують диплом 

молодшого спеціаліста. З цим документом легко влаштуватися як у Польщі, так і в 

інших країнах. Володарі дипломів молодших спеціалістів можуть продовжити 

навчання у вищих учбових закладах не здаючи для того іспит на отримання 

сертифікату на знання польської мови С1, тобто мають реальний шанс навчатися у 

державних університетах безкоштовно. 

 

 

 



Важливі аспекти: Перелік необхідних документів    

Вступна кампанія розпочинається в 

травні 

Атестат з додатком за 9 клас 

Навчання є безкоштовним! Свідоцтво про народження 

Рівень польської мови А2-В1 Закордонний паспорт або дитячий 

проїзний 

Проживання – 35 злотих на місяць Медична довідка + карта щеплень 

Харчування - 252 злотих на день 4 фото візового формату 

Страхування – 47 злотих на місяць Нотаріальна згода батьків на виїзд 

дитини за кордон 

Юридичний опікун є обов'язковим на 

весь період навчання в технікумі  

(додаткова домовленність) 

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://zsz2ryki.szkolnastrona.pl/ 

 

Наявність юридичного опікуна 

в Польщі.     
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