
 

 

 

Технікум входить у число найкращих технічних закладів у Польщі за рейтингом  “Rankingu Liceów i 
Techników Perspektywy - 2019”, та має відзнаку „Brązowa szkoła”. 

  НАПРЯМКИ навчаня в ZSP 2: 

- технік з обслуговування портів і терміналів (4 роки) 
- технік логістики (4 роки) 

- технік-експедитор (4 роки) 

- технік агробізнесу (4 роки) 

- технік-економіст (4 роки) 
- технік готельного бізнесу (4 роки) 

- технік агротуризму (4 роки) 
- технік ландшафтної архітектури (4 роки) 

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://www.rolnik.tbg.net.pl/ Наявність юридичного опікуна в Польщі.     

Технікум №2 ім. Бартоша Гловацького в Тарнобжезi 

http://www.rolnik.tbg.net.pl/


 

Якщо ви відповідальна людина, і любите організовувати процес від А до Я, то ці спеціальності для вас: 

Технік з обслуговування портів і терміналів  
   Сфери пов'язані з туризмом, перевезенням пасажирів та інших вантажів (експорт / імпорт продукції) не 

можуть обійтися без фахівців в галузі експлуатації портів і терміналів. В їх обов'язки входить: 

обслуговування пасажирів в портах і терміналах; організація робіт, пов'язаних з експлуатацією транспортних 
засобів та проведення робіт, пов'язаних з перевантаженням і зберіганням товарів і вантажів в портах і 

терміналах. 
   За даною спеціальністю можна працювати в портах та терміналах, а також у транспортних компаніях. 

Технік логістики  

  Логістика в першу чергу це планування і організація транспортних процесів або процесів пересилання, в 

тому числі підготовка та введення документації. Також технік логістики вивчає і організацію виробництва, 
зберігання і розподіл товарів. 

  Спеціаліст з логістики знайде роботу на промислових підприємствах, в логістичних центрах, а також в 

транспортних і дистриб'юторських компаніях. 
 

   Технік-експедитор вивчає  процес планування, ведення переговорів по організації і моніторингу 

транспорту в усіх його галузях: автомобільному, залізничному, повітряному, морському і внутрішньому 

судноплавстві. 
   Попит на цю спеціальність є в митних органах, транспортних і експедиторських компаніях, логістичних 
центрах, поштових відділеннях та кур'єрських компаніях. 

Якщо ви підприємча людина, та полюбляєте роботу з цифрами: 

Технік агробізнесу спеціалізується на діяльності, пов'язаної із сільськогосподарським виробництвом, 
організацією розподілу і продажу сільськогосподарської продукції, їх просуванням і рекламою, оцінкою 

якості та прибутковості цієї продукції, вибором правильного обладнання та витратних матеріалів. 

   Технік агробізнесу в ході навчання знайомиться з багатьма сферами: економіка, сільське господарство, 

маркетинг, менеджмент, фінанси і бухгалтерський облік, тому йому не важко буде знайти роботу в банках, 
котрі обслуговують сільськогосподарський сектор; у фінансовому відділі підприємства 
сільськогосподарського сектора або в відділах закупівель та продажу продуктів, маркетингу тощо. 

Технік-економіст 

   Економіст планує та керує господарською діяльністю, здійснює статистичний та фінансовий аналіз, 

проводить розрахунки з державними установами у сфері оплати праці, внесків та податків. 
   Економіст є необхідним в будь-яких сферах, пов'язаних з фінансовим сектором (банки, страхування, біржі, 
бухгалтерія тощо). 

Якщо ви себе бачите у сфері обслуговування, то варто придивитись до наступних спеціалізацій: 

Технік готельного бізнесу  

   Студенти окрім тонкощів роботи, пов'язаної з обслуговуванням гостей на ресепшені, ознайомлюються й з 
іншими сферами діяльності в готельному бізнесi: проведення рекламних заходів, підготовка номерів для 

прийому гостей, приготування і подача сніданку в готельний комплекс і т.д. 
   Тому двері готелів, мотелів, пансіонатів, центрів відпочинку і спа завжди відкриті для фахівців цієї сфери.  

Технік агротуризму 

   Наразі відпочинок на свіжому повітрі по типу “в селі у бабусі” набуває попиту, тож ця спеціалізація 
набирає обороти. Основні напрямки, які опановує технік агротуризму: 

• Організація і проведення туристичних заходів в сільській місцевості;  

• Планування, організація і виконання робіт на фермі. 

   Тож, спеціалісти у цій сфері знайдуть роботу на фермах і фермерських господарствах,в готелях, 
пансіонатах за типом сільського відпочинку; можуть знайти відгук у фінансовому відділі підприємств 
аграрного сектора або і планувати стратегію розвитку власної діяльності. 

А для творчих особистостей підійде: 

Технік ландшафтної архітектури вивчає, а в подальшому і виконує роботу по розробці елементів 
ландшафтної архітектури, організації та підтримці зелених зон при дотриманні естетичних і екологічних 

вимог. 



  Ця творча спеціальність знайде відгук у компаній, що працюють в сфері проектування, створення і 

обслуговування об'єктів ландшафтної архітектури; організаціях, що займаються доглядом та охороною 
культурних ландшафтів; підприємств, що займаються меліорацією деградованих територій, на об'єктах 

охорони пам'яток і природоохоронних служб, а також в органах місцевого самоврядування у відділах: 
геодезії і картографії, охорони навколишнього середовища, формування та догляду за зеленню тощо. 
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