
  

 
 

Технiкум пропонує наступні спеціальності: 

 

 Технік-електрик 

 Технік-енергетик 

 Технік-мехатронік 

 Технік відновлюваних джерел енергії 

 Технік-електронік 

 Технік-інформатик 

 Технік графіки та цифрової поліграфії 

 Технік-економіст 

 Технік реклами 

 Технік туристичного сервісу  

 Технік-автоматик 

 

 

Технік-електрик вивчає: 

- встановлення, обслуговування та ремонт електричних мереж та обладнання 

- монтаж електричних пристроїв 

- Проектування, виготовлення та програмування систем управління електричних пристроїв та 

установок 

 

Основні кваліфікації: 

- Монтаж, введення в експлуатацію та обслуговування електричних пристроїв 

- Експлуатація машин, пристроїв та електроустановок 

  

Технік-електрик необхідний на промислових підприємствах, електростанціях, майстернях з 

ремонту електрообладнання, у спеціалізованих торгових точках, в компаніях, що виконують 

електроустановки або організувати власний бізнес з надання цих послуг. 

 

Технік-енергетик: 

- виконує технічне обслуговування, перевірку та ремонт енергетичних установок та пристроїв  

-  вимірює параметри енергетичних установок та пристроїв 

- виконує нагляд та експлуатацію машин та обладнання на теплових та електростанціях,  

 

Основні спеціалізації: 

-  Монтаж, введення в експлуатацію та експлуатація установок та одиниць системи передачі в 

енергетичних системах 
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- Монтаж, введення в експлуатацію та експлуатація установок та виробничих одиниць в 

енергетичних системах 

 

Енергетик знайде роботу на промислові підприємствах, електростанціях та у спеціалізованих 

торгових точках. 

 

Технік-мехатронік вивчає: 

- встановлення, обслуговування, використання та ремонт мехатронних пристроїв, 

- програмування, обслуговування та виявлення основних робочих помилок 

- проектування та створення електричних функціональних схем, пневматичне та гідравлічне 

мехатронне обладнання та системи, 

- організацію роботи на виробничих і ремонтних заводах, об'єктах досліджень і розробок, а 

також в інших підрозділах, де широко використовуються 

мехатронні пристрої 

 

Основні кваліфікації: 

- Монтаж, введення в експлуатацію та обслуговування мехатронних пристроїв та систем 

- Експлуатація та програмування мехатронних пристроїв та систем 

 

Технік-мехатронік знайде роботу на промислових підприємствах для монтажу, 

обслуговування та експлуатації мехатронних пристроїв; у майстерні з ремонту мехатронних 

пристроїв; у компаніях, що встановлюють пристрої побутової електроніки та у 

спеціалізованих комерційних закладах. 

 

Технік відновлюваних джерел енергії вивчає: 

- як збирати обладнання та системи відновлюваної енергії; 

- монтаж пристроїв та систем відновлюваної енергії; 

- технічне обслуговування та ремонт обладнання та систем відновлюваної енергії; 

- контроль роботи пристроїв та систем відновлюваної енергії; 

- складає кошторис витрат, пропозицій та контрактів на пристрої та системи відновлювальної 

енергії. 

 

Основні кваліфікації: 

- Встановлення та введення в експлуатацію пристроїв та систем відновлюваної енергії 

- Експлуатація пристроїв та систем відновлюваної енергії 

 

Технік відновлюваних джерел енергії може знайти роботу: 

- у компаніях, що займаються проектуванням та монтажем екологічних котелень, 

- на підприємствах, що займаються установкою та виробництвом колекторів, 

сонячних панелей, фотоелементів, теплових насосів, печей та приладів на біомасі 

відновлювальної енергії, 

- у центрах екологічних систем опалення, 

- або власний бізнес. 

 

Технік-електронік вивчає: 

- як встановлювати, обслуговувати, використовувати та ремонтувати електронні пристрої; 

- обслуговування електротехнічних та електронних пристроїв; 

- організацію роботи на промислових та ремонтних підприємствах. 

 

Основні кваліфікації: 

- Збірка та монтаж електронних систем та пристроїв 

- Робота електронних пристроїв 



 

Технік з електроніки знайде роботу на промислових підприємствах; в майстернях з ремонту 

електронного обладнання; в компаніях, що встановлюють споживче електронне обладнання та 

у спеціалізованих комерційних закладах. 

 

Технік-інформатик вивчає: 

- встановлення, обслуговування, використання та ремонт ІТ-пристроїв; 

- комп'ютерне проектування; 

- експлуатація та адміністрування локальних комп’ютерних мереж; 

- програмування, створення та адміністрування веб-сайтів та баз даних; 

- організацію роботи на виробничих та ремонтних заводах, науково-дослідних та дослідно-

конструкторських установах; 

- створення та експлуатацію комп’ютерного програмного забезпечення у обчислювальних 

центрах, 

- мультимедійні методи. 

 

Основні кваліфікації: 

- Адміністрування та експлуатація комп’ютерних систем, периферійних пристроїв 

та локальні комп’ютерні мережі 

- Створення та адміністрування веб-сайтів, інтернет-додатків та баз даних 

 

Технік інформатик (або ІТ–технік) знайде роботу у сфері ІТ. 

 

 

Технік графіки та цифрової поліграфії вивчає: 

- роботу цифрових друкарських машин та пристроїв 

- моделювання, друк та обробка 3D -друку 

- підготовку матеріалів до друку. 

- вибір процесів та налаштування параметрів друку  

- підтримку цифрових виробничих систем, що використовуються у поліграфічній 

промисловості 

- як створювати листівки, папки, плакати, рекламні щити, анімації, веб-сайти, банери, 

спецефекти, візитні картки, журнали тощо 

 

Основні кваліфікації: 

- Підготовка та виконання графічних творів та цифрових видань 

- Цифровий друк та обробка відбитків 

 

Технік графіки та цифрової поліграфії знайде роботу в рекламних агентствах; студіях графіки, 

фотографії та відеографії; друкарні; у пресі та телебаченні; книжкових видавництвах тощо. 

 

Технік економіст вивчає: 

- планування та функціонування бізнесу; 

- розрахунок податків; 

- управління кадрами та питаннями оплати праці; 

- ведення бухгалтерського обліку 

- проведення аналізу та підготовка звітів про діяльність суб’єктів, які займаються бізнесом. 

 

Основні кваліфікації: 

- Ведення обліку в організаційному підрозділі 

- Робота з кадрами та питаннями оплати праці, а також фінансове управління організаційними 

підрозділами 



 

Технік-економіст знайде роботу у банках, страхових компаніях, в сфері посередництва 

нерухомості; податкових органах, органах місцевого самоврядування, державних та 

неурядових установ; митних органах, брокерських будинках, інститутах дослідження ринку 

тощо. 

 

Технік реклами вивчає: 

- організацію та продаж рекламної продукції та послуг, 

- розроблення та впровадження рекламних заходів 

- організацію та проведення рекламної кампанії, 

- створює зовнішню та внутрішню рекламу за допомогою комп’ютерних програм 

 

Основні кваліфікації:  

- Виконання рекламних замовлень 

- Управління рекламною кампанією 

 

Технік реклами  знайде роботу в рекламних агентствах; відділах корпоративного маркетингу; 

рекламних офісах; ярмарках тощо. 

 

Технік туристичного сервісу вивчає: 

- організація туристичної діяльності; 

- організація туристичних заходів та послуг; 

- обслуговування клієнтів, які користуються туристичними послугами; 

- врегулювання туристичних подій та послуг 

 

Основні кваліфікації:  

- Підготовка туристичних заходів та послуг 

- Обслуговування клієнтів та врегулювання туристичних подій та послуг  

 

Технік туристичного сервісу може знайти роботу в туристичних агентствах, 

підрозділах туристичного обслуговування, туристично-інформаційних центрах, 

в урядовій та місцевій адміністрації тощо. 

 

Технік-автоматик вивчає: 

- прорамування PLC 

- налаштування параметрів пристрою на основі технічної документації 

- встановлення промислової автоматизації 

- як оцінювати технічний стан пристроїв, правильність роботи установки автоматизації та 

вносити виправлення 

- як виявляти тип пошкодження установки  та обсяг ремонту 

- як замінювати несправні пристрої в схемах автоматики 

 

Основні кваліфікації:  

- Монтаж, введення в експлуатацію та обслуговування систем промислової автоматизації  

- Експлуатація систем промислової автоматизації 

 

Технік-автоматик може знайти роботу у виробничих компаніях або компаніях які надають 

послуги,використовуючи рішення автоматизації на виробничих та складальних лініях 

промислової робототехніки або займаючись її комплексним проектуванням, виробництвом, 

введення в експлуатацію та обслуговування; також на автоматизованих заводах у 

технологічних та будівельних відділах.  
 


