
 

 

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

 

 

BeFirst 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЕРЕКЛАД НАЗВИ 
КОРОТКИЙ ОПИС 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

ДЕ МОЖНА 
ПРАЦЮВАТИ 

В ЯКИХ МІСТАХ Є 
ПРОПОЗИЦІЯ 

Technik agrobiznesu Технік агробізнесу ведення сільсько-
господарського господарства 

агрофірми Технікум в Ополє 
Любельському 

Technik architekt Технік архітектор виконання креслярських і 
графічних робіт у сфері 
архітектурного, будівничого і 
урбаністичного проектування 

будівельні фірми, Будівельний технікум в 
Любліні 

Technik architektury 
krajobrazu 

Техінк 
ландшафтного 
дизайну 

організація праць по 
виконанню малих 
архітектурних форм, 
проектування ландшафту, 
догляд за декоратисними 
рослинами 

фірми по 
ландшафтному 
дизайну, 
будівельні фірми 

Технікум в Радомі 

Technik awionik Технік авіонік обслуговування авіаліній, 
обслуговування ангарів 

авіаційні 
підприємства 

 

Technik budownictwa Технік будівництва виконання мулярськтх і 
штукатурських робіт 

будівельні компанії Будівельний технікум в 
Риках 



Technik cyfrowych 
procesów graficznych 

Технік цифрових 
графічних процесів 

виконання мультимедійних 
проектів, комп'ютерна 
графіка 

рекламні 
агентства, 
видавництва, веб-
студії 

Технікум в Ярославі, 
Технікум в Кракові, 

Technik dróg i mostów 
kolejowych 

Технік доріг і 
залізничних мостів 

виконання ремонту 
залізничних шляхів і мостів 

залізниця Технікум в Дембліні 

Technik ekonomista Технік економіст планування і ведення 
фінансової діяльності 
організації 

бізнес, банківська 
справа 

Технікум в Наленчуві. 
Технікум в Кракові, 
Будівельний технікум в 
Риках, 

Technik elektronik Технік електронік інсталювання і монтаж 
електричних приладів 

промислові 
підприємства, 
майстерні 

Технікум в Ярославі, 
Технікум в Кракові, 

Technik elektryk Технік електрик інсталювання і монтаж 
електричних приладів 

майстерні, 
промислові 
підприємства 

Технікум в Дембліні, 

Technik fotografii Технік фотографії реєстрація і обробка 
фотографій 

фотостудії, засоби 
мас-медіа 

Технікум в Ярославі, 
Технікум в Кракові, 

Technik handlowiec Технік торгівельної 
справи 

ведення торгівлі торгівля Технікум в Оструві 
Любельському, Технікум в 
Наленчові, Технікум в 
Кракові, Економічний 
технікум в Кракові, Технікум 
в Казімєжі Дольному, 
Будівельний технікум в 
Риках, Технікум в Білгораї 



Technik hotelarstwa Технік готельного 
бізнесу 

організація роботи готелю, 
обслуговування гостей 

готелі Технікум в Ополє 
Любельському, Технікум в 
Наленчуві, Технікум а 
Кракові, Технікум в Казімєжі 
Дольному, Технікум в 
Білгораї. 

Technik informatyk Технік інформатик монтаж і експлуатація 
комп'ютерів і супровідних 
приладів, проектування 
локальних мереж, утворення 
баз даних і робота з ними 

підприємства, 
приватні фірми, 

Технікум в Оструві 
Любельському, Технікум в 
Ярославі, Технікум в 
Наленчуві, Технікум в 
Ополє Любельському, 
Технікум в Скалі, Технікум в 
Риках, Технікум в Дембліні, 

Technik kelner Технік офіціант обслуговування клієнтів в 
закладах харчування 

ресторани Технікум в Опіллі 
Любельському, Технікум в 
Білгораї 

Technik logistyk Технік логіст організація роботи по 
транспортуванню товарів 

транспортні 
компанії 

Технікум в Скалі, Технікум в 
Кракові, Технікум в Казімєжі 
Дольному, 

Technik mechanik Технік механік монтаж і обслуговування 
машин 

промислові 
підприємства, 
майстерні, сервіси 

Технікум в Оструві 
Любельському, Технікум в 
Ярославі, Технікум в 
Дембліні, Технікум в 
Білгораї 

Technik mechanik 
lotniczy 

Технік авіаційний 
механік 

монтаж і обслуговування 
авіаційних приладів 

авіа підприємства Технікум в Дембліні, 



Technik mechanizacji 
rolnictwa 

Технік сільсько 
господарських 
пристроїв 

монтаж і обслуговування 
сільсько-господарських 
машин 

промислові 
підприємства 

Технікум механіки в Риках, 

Technik obsługi 
turystycznej 

Технік туристичного 
обслуговування 

організація роботи 
туристичної фірми чи 
турагенції 

тур фірми Технікум в Наленчові, 
Технікум в Ополе 
Любельському, Технікум в 
Скалі, Технікум в Кракові, 
Технікум в Казімєжі 
Дольному, Технікум в 
Білгораї 

Technik ogrodnik Технік садівник організація роботи в садах, приватні фірми Технікум в Опіллі 
Любельському 

Technik organizacji 
reklamy 

Технік організації 
реклами 

організація роботи в 
рекламній агенції 

рекламні агенції Технікум в Кракові, 
Технікум в Білгораї. 

Technik organizacji 
usług 
gastronomicznych 

Технік організації 
гастрономічних 
послуг 

вирішує організаційні 
питання в сфері гастрономії 

заклади 
харчування, 
ресторани 

Технікум в Опіллі 
Любельському, Технікум в 
Білгораї 

Technik pojazdów 
samochodowych 

Технік автомобілів ремонт і обслуговування 
автомобілів 

промислові 
підприємства, 
майстерні 

Технікум в Ярославі, 
Технікум механіки в Риках, 

Technik poligraf Технік поліграф організація роботи 
поліграфічних підприємств, 
друкарень 

видавництва Тенікум в Кракові, 



Technik spedytor Технік експедитор організація роботи 
підприємства по 
транспортуванню товарів 

транспортні 
компінії 

Технікум в Скалі, Технікум в 
Казімєжі Дольному, 

Technik technologii 
odzieży 

Технік технології 
одягу 

виконання кравецьких послуг підприємства з 
пошиття одягу 

Технікум в Ярославі 

Technik technologii 
żywności — produkcja 
cukiernicza 

Технік харчової 
промисловості - 
кондитерські 
вироби 

повар - виготовлення 
кондитерських виробів 

харчова 
промисловість 

Технікум в Опіллі 
Любельському 

Technik teleinformatyk Технік 
телеінформатик 

проектування комп'ютерних 
мереж, адміністрування 
мережами 

промислові 
підприємства, 
майстерні, 

Технікум в Ярославі 

Technik 
telekomunikacji 

Технік 
телекомунікації 

монтування і інсталяція 
телекомунікаційних мереж 

промислові 
підприємства, 
майстерні, 

Технікум в Ярославі 

Technik urządzeń i 
systemów energetyki 
odnawialnej 

Технік приладів і 
систем 
відновлювальної 
енергетики 

обслуговування приладів і 
систем відновлювальної 
енергетики 

підприємства Технікум в Кракові, 
Будівельний технікум в 
Риках, 

Technik urządzeń 
sanitarnych 

Технік санітарних 
приладів 

ремонт і обслуговування 
комунальних мереж 

будівельні 
підприємтва 

Будівельний технікум в 
Риках 

Technik usług 
fryzjerskich 

Технік перукарських 
послуг 

всі види перукарських послуг перукарні, салони 
краси 

Технікум в Опіллі 
Любельському, Технікум в 
Білгораї 



Technik przemysłu 
mody 

Технік 
моделювання одягу 

закрійник, моделювання 
одягу 

підприємства х 
пошиття одягу 

Технікум в Кракові, 
Технікум в Ярославі, 
Технікум в Білгораї. 

Technik chłodnictwa i 
klimatyzacji 

Технік 
холодильників і 
кондиціонерів 

ремонт холодильників і 
кондиціонерів 

промислові 
підприємства і 
майстерні 

Технікум в Ярославі 

 


