
 

 

 

Сільськогосподарський технікум готує фахівців за наступними спеціальностями: 

 Технік ландшафтної архітектури 

 Технік механізації сільського господарства та агротронiки 

 Технік садівництва  

 Технік сільського господарства 

 Ветеринарний технік 

Технік ландшафтної архітектури: 

• вивчає основи проектування зелених насаджень 

• вивчає принципи вибору рослин і садової техніки  

• отримує інформацію про охорону та догляді за ландшафтом  

• набуває практичних навичок під час стажування 

 

Основні кваліфікації за професією:  

- Проектування, облаштування та обслуговування об'єктів ландшафтної архітектури рослин 

- Організація робіт по будівництву та утриманню малих об'єктів садової архітектури  

 

Випускники можуть працювати в компаніях і установах, що займаються проектуванням, 
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облаштування та обслуговуванням зелених насаджень, а також зайнятися власним бізнесом, 

що надають послуги в цій галузі. 

 

Технік механізації сільського господарства і агротроніки навчається: 

• використання транспортних засобів, машин і інструментів, які використовуються в 

сільськогосподарському виробництві 

• експлуатації транспортних засобів, машин і пристроїв, що використовуються в сільському 

господарстві 

• оцінки технічного стану машин і пристроїв  

• управління автотранспортом і сільськогосподарськими тракторами (отримує водійські права 

для категорій B і T) 

• організації робіт з обслуговування і ремонту технічних засобів, що використовуються в 

сільському господарстві 

• роботі пристроїв, електронних систем і супутникової навігації, що використовуються в 

транспортних засобах, сільськогосподарської техніки та обладнання 

 

Основні кваліфікації за професією:  

- Експлуатація транспортних засобів, машин, механізмів і інструментів, які використовуються 

в сільському господарстві 

- Експлуатація мехатронних систем в сільському господарстві  

 

Випускники працевлаштовуються на підприємствах технічного сільського та 

сільськогосподарського обслуговування або ведуть самостійну господарську діяльність 

(фермерська справа). 

 

Технік садівництва вивчає: 

• принципи садівничого виробництва, в тому числі органічного виробництва  

• суть роботи групи виробників 

• принципи і прийоми продажу садівничої продукції  

• можливість зберігання та експорту плодоовочевої продукції 

 

Основні кваліфікації за професією:  

- Вирощування і ведення садових культур 

- Планування і організація садових робіт 

 

Випускники можуть працювати в компаніях, що займаються вирощуванням овочів, фруктів і 

декоративних рослин або вести самостійну садівничих діяльність. 

 

Технік сільського господарства: 

• вивчає рослинництво і тваринництво 

• вивчає механізацію сільського господарства  

• вивчає економіку і управління пiдприємств в агробізнесі 

• формує практичні навички під час стажування 

 

Основні кваліфікації за професією:  

- Запуск сільськогосподарського виробництва 

- Організація та контроль сільськогосподарського виробництва  

 

Випускники можуть працювати на сільськогосподарських підприємствах, в офісах і установах 

сільськогосподарських послуг, збуту сільськогосподарської продукції, в сфері агротуризму 

або вести свій бізнес. 

 



Ветеринарний технік 

Ветеринарний технік - це особа, уповноважена виконувати ті дії, які не вимагають 

спеціальних медичних знань, якими користується ветеринар.  

 

Технік вивчає:  

- догляд за тваринами в амбулаторних і стаціонарних умовах-прийом ліків, що відпускаються 

без рецепта або за рецептом ветеринара 

- виконання санітарно-гігієнічних і фізіотерапевтичних процедур 

- відбір проб для лабораторних досліджень-проведення клінічних випробувань, необхідних 

для надання першої допомоги 

- надання першої допомоги тваринам 

 

Основні кваліфікації за професією:  

- Розведення і запліднення тварин 

- Здійснення допоміжної діяльності в області ветеринарних послуг, а також ветеринарного 

нагляду 

 

Випускники можуть працювати в ветеринарних клініках, в ветеринарних інспекціях, в 

ветеринарних лабораторіях, притулках для тварин, на станціях розведення і запліднення 

тварин, на підприємствах з переробки м'яса, птиці, риби, молока або вести самостійну 

господарську діяльність (фермерська справа). 

 

 

 

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  

Проживання – БЕЗКОШТОВНО Медична довідка + карта щеплень 

Харчування – 12 злотих на день 4 фото візового формату 

Страхування – 55 злотих на місяць Нотаріальна згода батьків на виїзд дитини 

за кордон 

Юридичний опікун є обов'язковим на  

весь період навчання в технікумі  (100 

злотих/мiсяць)  

Заява від  батьків та  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.mokoszyn.pl/  

 

Наявність юридичного опікуна в Польщі.     
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