
 
 

 
 

Кредо школи: «Дорога в добре життя веде через добру школу» 

 

Механічний технікум готує фахівців за наступними напрямками: 

• Технік-автомеханік 

• Технік-механік сільського господарства 

• Технік-інформатик 

Гуртожиток для учнів знаходиться недалеко від учбового корпусу. Передбачено трьохразове 

харчування у їдальні при гуртожитку. Додатково, учням в вільний час пропонуються гуртки та 

спортивні секції. 

 



Технік-автомеханік 

Технік-автомеханік займається ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів, 

контролем за технічним станом транспортних засобів, вміє працювати з діагностичним 

обладнанням та необхідними вимірювальними приладами, веде спеціалізовану документацію.  

Фахівці затребувані на всіх транспортних підприємствах, експедиторських компаніях, СТО. За 

бажанням, у випускників буде можливість організувати власний бізнес.  

Для вступу на спеціальність необхідно скласти іспити з математики та фізики. 

Технік-механік сільського господарства 
Фахівці даного напрямку отримають знання та навички технології ремонту та експлуатації 

сільськогосподарської техніки, її діагностики та технічного обслуговування, здатності 

працювати з програмами для автоматичного проектування CAD та CAM, ведення 

спеціалізованої документації. Після закінчення технікуму, учні отримають права категорії«Т». 

Наявність диплому техніка-механіка сільського господарства дозволяє легко влаштуватися на 

роботу до різних компаніях, які пов’язані з продажом, експлуатацією, діагностикою, ремонтом 

сільськогосподарської техніки, у будь-яке фермерське господарство або самим організувати 

своє підприємство з виробництвом та переробці сільськогосподарської продукції.  

Крім математики, майбутнім учням потрібно знати біологію, оскільки спеціальність 

передбачує знання технологій сільськогосподарського виробництва. 

Технік-інформатик (ІТ-технік) 

Фахівці цього профілю мають знання та навички програмування ті комп’ютерної графіки, веб-

дизайну, веб-програмування, адміністрування сайтів, тестування програм, системної 

аналітики, знайомі зі засобами захисту інформації. 

Випускники цього факультету прекрасно орієнтовані у світі сучасних комп’ютерних 

технологій та мають можливість працевлаштуватися практично у будь-якій галузі 

промисловості та сільського господарства, у сфері обслуговування, державних установах та 

інше. 

Для вступу тут не обійтися без знання математики та інформатики. 

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 -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 - 

https://www.facebook.com/mechanikryki/ 

   http://www.mechanikryki.pl/ 

 

Наявність юридичного опікуна в Польщі.     

 

https://www.facebook.com/mechanikryki/
http://www.mechanikryki.pl/

