
 

 

Технікум пропонує навчання за  СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 

• Технік оздоблювальних робіт в будівництві 

• Технік - будівельник 

• Технік - сантехнік 

• Технік систем і приладів відновлюваної енергії 

• Технік в сфері охорони навколишнього середовища 

• Технік дорожнього будівництва 

• Технік геодезії з елементами навігації 

 

Якщо ви полюбляєте створювати красу не лише на аркуші паперу, а й втілювати в життя, то ці 

практичні спеціальності для вас:  

Технік оздоблювальних робіт в будівництві  

  Окрім, основної кваліфікації пов'язаної з реалізацією монтажних, облицювальних та оздоблювальних робіт, а 

також складанням кошторису на ці роботи, до цієй спеціалізації додали новий напрямок - дизайн інтер'єру. 

Таким чином, технік оздоблювальних робіт в будівництві може модернізувати приміщення не лише за 

допомогою монтажних, облицювальних або оздоблювальних робіт, а й спираючись на знання в будівельному 

проектуванні і розробці дизайнів інтер'єру. 

  Застосувати свої навички студент зможе в будівельних компаніях; на підприємствах, що надають послуги з 

ремонту та будівництва; в конструкторських бюро, що займаються дизайном інтер'єру або проектуванням 

об'єктів будівництва, а також вести свій бізнес (ремонтно-будівельна компанія). 

 

   Технік – будівельник 

   В першу чергу, технік-будівельник - це той, хто контролює і координує процес виконання будівельних робіт. 

У професійні завдання входить: підтримання будівельних робіт в повній технічній ефективності, розвиток 

будівельного майданчика, будівельно-монтажні роботи та складання кошторису на будівельні роботи.    

   Будівельний технік потрібен в будівельних компаніях і житлових асоціаціях; у державному будівельному 

нагляді; в компаніях по оцінці витрат; у лабораторіях будівельних матеріалів; комерційних підприємствах 

будівельної індустрії й ін.організаяціях, пов'язаних з будівельною галуззю. 

 

Технікум №3 ім. ген.Сікорського в Тарнобжегу 

 (Будівельний технікум) 



   Технік - сантехнік 

   Технік санітарної інженерії тісно пов'язаний з будівельною сферою, тож професійні завдання включають 

організацію і виконання робіт, пов'язаних з утриманням, ремонтом і модернізацією санітарних мереж і споруд, 

а також будівництво і монтаж водопровідних, каналізаційних, газових мереж, теплових вузлів, а також 

вентиляції і кондиціонування повітря. 

   Технік-сантехнік потрібен в компаніях і установах, що займаються експлуатацією будівель; муніципальних 

підприємствах; монтажних будівельних компаніях; конструкторських і консалтингових бюро. 

 Якщо ви інноватор, то вам сюди: 

Технік систем і приладів відновлюваної енергії 

   Ця спеціальність набирає обертів у зв'язку з підвищеним інтересом до відновлювальних джерел енергії 

(сонячної, геотермальної, вітрової і т.д.). 

   Технік систем і приладів відновлюваної енергії займається установкою і подальшою експлуатацією 

обладнання відновлюваної енергії; моніторингом роботи пристроїв і систем відновлюваної енергії; 

підготовкою пропозицій і кошторисів витрат, що стосуються пристроїв і систем відновлюваної енергії. 

Практичні заняття проходять на підприємствах, що займаються установкою систем відновлюваної енергії! 

   Спеціаліст систем і приладів відновлюваної енергії знайде роботу в компаніях, що займаються 

проектуванням і складанням екологічних котлів; на підприємствах, що займаються установкою і 

виробництвом сонячних колекторів, фотоелектричних елементів, теплових насосів, печей на біомасі та 

пристроїв відновлюваної енергії; в центрах екологічного опалення тощо. 

 

  Технік в сфері охорони навколишнього середовища 

  Технік в сфері охорони навколишнього середовища займається такою важливою роботою, як моніторинг 

забруднення повітря, води і ґрунту; проводить екологічні дослідження; розробляє і впроваджує нові методи з 

охорони навколишнього середовища, в тому числі і з переробки відходів. 

  Технік охорони навколишнього середовища зможе працювати в екологічних дослідницьких центрах або 

науково-дослідних інститутах; на очисних спорудах; в лабораторіях моніторингу забруднення води і 

навколишнього середовища; в санітарно-епідеміологічних станціях; в водо-каналізаційних компаніях. 

Спеціальності для людей, які люблять працювати в поле, зацікавлені у вивченні нових технологій і змін 

в будівельній інфраструктурі: 

Технік дорожнього будівництва 

   Технік дорожнього будівництва крім поточних технічних оглядів доріг - координує роботу, пов'язану з 

будівництвом і експлуатацією доріг; організовує виконання робіт, пов'язаних з будівництвом інженерних 

споруд; готує кошториси дорожніх робіт. 

   Застосувати дані навички технік дорожнього будівництва може в органах державного і місцевого 

управління, відповідальних за утримання доріг і мостів; в дорожніх компаніях; в конструкторських бюро, які 

проектують дороги і мости; дорожніх лабораторіях; на будівельних і дорожніх заводах. 

 

  Технік геодезії з елементами навігації 

  Ця галузь тісно пов'язана з проектуванням і будівництвом, тому основними завданнями техніка геодезії є 

виконання ситуаційних, висотних і експлуатаційних вимірювань; підготовка геодезичних і картографічних 

досліджень; контрольні вимірювання будівельних об'єктів і технічних пристроїв; оновлення і модернізація 

кадастрової бази даних по нерухомості; ведення та оновлення даних державного геодезичного та 

картографічного ресурсу. 

  Технік геодезії знайде роботу в геодезичних і картографічних компаніях; бюро з проектування доріг та 

мостів; органах державного і місцевого управління; в будівельних компаніях. 

 

 

 

 

 

 



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://budowlanka.tbg.net.pl/ Наявність юридичного опікуна в Польщі.     
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