
 

                   

 

                        
 

Технікум пропонує навчання за наступними СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 

 •Технік обслуговування пасажирів авіаліній і морського транспорту, стюардесса/стюард 

•Технік інформатик 

•Технік харчування та гастрономічних послуг 

•Технік туристичного обслуговування 

•Технік офіціант 

•Технік перукар 

•Технік торгової справи  

•Технік організації реклами з елементами графічного дизайну 

Тож, якщо ви полюбляєте подорожувати або хотіли б у цьому напрямку працювати, то вам варто 

звернути увагу на такі  спеціальності, як стюард (літака, морського судна тощо)  та  технік 

туристичного обслуговування. 

 

  Технік обслуговування пасажирів авіаліній та морського транспорту, стюардеса/стюард (4 роки навчання)  

  Навчання проходить в будівлі ZSP 1 в Тарнобжегу і в басейні MOSiR. Крім того, в рамках угод про 

співпрацю, підписаних зі школою, заняття та лекції також проводяться в штаб-квартирі PLL LOT у Варшаві 

і на WSOSP в Дембліні, а практику відбувають на пасажирських поромах Polska Żegluga Bałtycka SA в 

Колобжегу. 

  Випускник за фахом технік обслуговування пасажирів на повітряному, морському і наземному транспорті 

буде готовий виконувати професійні завдання в області: 

  • підготовки прямого обслуговування пасажирів в аеропортах, морських портах і станціях; 

  • підготовка і виконання робіт, пов'язаних з прямим обслуговуванням пасажирів на борту пасажирських 

транспортних засобів; 

  • забезпечення безпеки пасажирів; 

  • підготовка і ведення документації з пасажирських перевезень. 
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  Технік туристичного обслуговування (4 роки навчання) 

  Опановуючи цю професію студенти проходять морську підготовку в навчальному центрі «Ваги» в 

Колобжег, бере участь в лекціях і зустрічах з мандрівниками, альпіністами і учасниками небезпечних 

поїздок; готують різні проекти для туристичних конкурсів і екологічних акцій; мають можливість 

проходити стажування в готельних відділах поромних переправ Балтиці, Краковії, Мазовії і Вавеля. 

  Випускник за фахом технік туристичного сервісу буде готовий виконати професійні завдання в наступних 

областях:  

• організація туристичної діяльності; 

• обслуговування клієнтів з використанням туристичних послуг; 

• організація туристичних заходів і послуг. 

 

Якщо вам більш до душі сфера обслуговування, то до вашої уваги наступні спеціальності:  

 

  Технік харчування та гастрономічних послуг (4 роки навчання) 

  Студенти вчаться створювати підприємсва громадського харчування, складати власне меню згідно з 

принципами раціонального харчування, естетики і правильного обслуговування споживача. Здобувають 

вміння ведення власної господарської діяльності та  складання бізнес-плану. Практичні заняття 

відбуваються в сучасно обладнаних студіях для огранізації гастро-послуг. 

  Випускник цієї спеціальності готовий виконати наступні професійні завдання:  

•оцінити якість їжі та її зберігання;  

• приготування і відправка їжі і напоїв;  

• планування і оцінка харчування;  

•  організація гастрономічний виробництва;  

• планування та реалізація послуг громадського харчування. 

 

  Технік офіціант (4 роки навчання) 

  Учнів навчають згідно до стандартів міжнародної гастрономії. А вдосконалюють свої професійні вміння в 

сучасних спеціалізованих лабораторіях ( гастрономічні технології, обслуговування споживача). 

  Випускник за цією спеціальністю може працювати у всіх кейтерингових компаніях, а також вести власний 

бізнес у сфері послуг офіціантів. 

  Технік перукар (3 роки навчання) 

  Учні навчаються виконувати процедури з догляду за волоссям, професійну стилізацію зачісок, 

колорування, стрижки. Вони користуються сучасним программами для дослідження структури волосся, а 

також для проектування зачісок. 

Практичні заняття проходять в школі в професійно обладнаній перукарні. 

  У рамках шкільних проектів учні мають змогу відвідати додаткові курси з макіяжу, епіляції, манікюру 

тощо, та отримати додаткові сертифікати. 

  Після закінчення технікуму перукаря, випускник зможе різні процедури по догляду за волоссям (в тому 

числі і хімічні); виконувати стрижки, укладання волосся та зачіски. 

Якщо ви комунікабельна людина, вмієте домовлятися з людьми і завжди знаходите компроміс, то ці  

спеціальності саме для вас: 

 

  Технік торгової справи (4 роки навчання) 

  Студенти знайомляться з принципами обслуговування економічних програм, вчаться аналізувати  ринок з 

точки зору очікувань і потреб клієнтів, визначати вартість комерційної діяльності, організовувати рекламні 

заходи, вести торгівельні переговори; в їх розпорядженні симуляційна майстерня для ведення роздрібної та 

оптової торгівлі та багато іншого. 

  Тож, технік торгової справи спеціалізується у  багатьох областях, зокрема економіки, права, менеджменту, 



маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку та банківської справи, тому з легкістю може знайти роботу в 

якості дистриб'ютора продукції маркетолога, керівника відділу продажів і т.д. 

Технік організації реклами  (4 роки навчання) 

  Студентів вчать проводити досліджувати ринок реклами, складати рекламні пропозиції,  

використовувати спеціалізовані комп'ютерні програми, що підтримують організацію рекламної компанії, 

оцінювати результативність рекламної компанії, вести торгові переговори тощо. 

  Технік організації реклами знайде у роботу у рекламних агентствах, виробничих і комерційних 

підприємствах у відділах маркетингу і реклами, агентствах для зв'язку з пресою тощо.  

Якщо ви більш технічна людина, та знаєте як привернути увагу до монітору комп’ютеру,  то цей 

напрямок вдосконалить ваші вміння:  

Технік інформатик (4 роки навчання) 

   Для навчання цієї професії використовують кімнати, що дозволяють вчитися архітектурам ПК і 

мобільних пристроїв, здобувати навички пошуку та усунення несправностей, вивчати структуру, 

конфігурацію, підключення та діагностику широкого спектру мережевих пристроїв, проектувати, 

аналізувати і програмувати системні рішення, які обробляють дані з використанням баз даних , вивчення 

правил створення комп'ютерних програм і сайтів. 

  Застосувати свої навички студент зможе в будь-який IT-компанії. 

 

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.zsp1.tarnobrzeg.pl/ Наявність юридичного опікуна в Польщі.     

http://www.zsp1.tarnobrzeg.pl/

