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ВСТУП 

ВОСЬМИКЛАСНИЦІ І ВОСЬМИКЛАСНИКИ! 

ДОРОГІ ВОСМИКЛАСНИЦІ І ДОРОГІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ, 

Ви стоїте перед важливим і водночас складним вибором: продовжувати навчання в ліцеї, 

технікумі чи галузевій школі І рівня. Все залежить від Ваших зацікавлень та можливостей.  

Школа має дуже великий вплив на розвиток кожного з Вас. Саме тут Ви проводите свої 

найважливіші роки, отримуєте знання в різних сферах і формуєте свою особистість. Оберіть 

школу, яка відповідатиме Вашим вимогам і очікуванням - з гарною атмосферою, де можна 

розвивати свої захоплення і зацікавлення, де вчителі не тільки помічають таланти та здібності, 

але також стають Вашою підтримкою.  

У нашому довіднику Ви знайдете такі школи – сучасні, з чудовим педагогічним складом, 

власними навчальними програми, можливостями для розвитку захоплень учнів, досконало 

обладнані та з хорошою підготовкою до працевлаштування.  

Якщо Ви вже вирішили, що після середньої школи хочете одразу вступити в університет, або 

якщо Ви відчуваєте, що Вас цікавить багато різних дисциплін - математика чи інформатика, 

гуманітарні чи мистецькі предмети, оберіть ліцей. Цей вибір дасть вам додатковий час, щоб 

краще пізнати свої здібності, очікування та мрії.  

Інноваційні навчальні програми, співпраця з університетами та відомими компаніями, чудові 

викладачі та дедалі краща навчальна база – так можна описати професійну освіту, яку ми 

розвиваємо у Варшаві. Наші технікуми та галузеві школи І ступеня навчають сучасним та 

практичним чином, збагачуючи свої освітні пропозиції щороку новими професіями. У 

наступному навчальному році це буде технік-стиліст. У довіднику ми коротко представляємо 

Вам професії, які Ви можете обрати. Навчання у технікумі або галузевій школі І рівня може 



полегшити прийняти рішення щодо вибору напрямку подальшої освіти, або створення власної 

компанії чи працевлаштування на підприємстві, з яким Ви познайомилися під час стажування.  

Бажаю Вам, щоб цей новий етап – час прекрасної молодості та навчання в обраній Вами 

старшій школі, став перепусткою в успішне майбутнє та приніс удачу. 

 

Рената Казновська  

Заступник Президента 

Столичного Міста Варшави 
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ВИБЕРИ ШКОЛУ ДЛЯ СЕБЕ  

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ БАЗОВОЇ ШКОЛИ ТИ МОЖЕШ ВИБРАТИ: 

1. 5-річний технікум, після закінчення якого отримаєш: 

o диплом, що після складених іспитів підтверджує професійну кваліфікацію  

o свідоцтво зрілості на підставі складеного матурального іспиту 

2. 4-річний загальноосвітній ліцей, після закінчення якого отримаєш: 

o свідоцтво зрілості на підставі складеного матурального іспиту 

3. 3-річну галузеву школу І рівня, після закінчення якої отримаєш: 

o диплом, що після складених іспитів підтверджує професійну кваліфікації за 

окремою професією. 

 [rysunek]  

ВИЩА ШКОЛА 

[od lewej do prawej] 

Загальноосвітній ліцей 4 роки 

Старша школа 

Технікум 5 років 

Загальноосвітній ліцей 3 роки 

Галузева школа І рівня 3 роки 

Галузева школа ІІ рівня 2 роки 

[na dole] БАЗОВА ШКОЛА 
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ВИБЕРИ ШКОЛУ ДЛЯ СЕБЕ  

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ МОЖЕШ ПРОДОВЖУВТИ НАВЧАННЯ: 

• будучи випускником галузевої школи І рівня можеш вступати до галузевої школи ІІ 

рівня і здобути професійну кваліфікацію «техніка», а також отримати свідоцтво зрілості. 

• у вищій школі – на стаціонарній, заочній та екстернатній формі навчання   

• на професійних курсах  

• у старшій школі. 

EUROPASS 

Якщо Ти плануєш навчатися, шукати роботу чи здобувати досвід за кордоном, важливо, щоб Ти 

зміг/змогла детально представити свої навички та компетенції (у письмовій формі). Таку 



можливість надає Europass. Нині це найвідоміший сертифікат, який дозволяє краще 

представити кваліфікації, вміння та професійні компетенції молодих людей у всій Європі. 

Документи Europass складаються з 5 документів: 

• Curriculum Vitae (резюме) 

• Мовний паспорт 

• Додаток до диплома, який підтверджує професійні кваліфікації 

• Додаток до диплома 

• Europass – Мобільність 

Два перші документи можна заповнити самостійно, інші видаються уповноваженими до цього 

установами. Додаткова інформація на сайті: europass.org.pl 

Перш ніж вибереш школу для себе, скористайся наступними веб-сайтами: 

edukacja.um.warszawa.pl – сайт Управління освіти Столичного міста Варшава  

www.oke.waw.pl – сайт Окружної екзаменаційної комісії  

www.kuratorium.waw.pl – сайт Мазовецького Куратора Освіти  

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka - сайт Міністерства освіти і науки  
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ПАМ’ЯТАЙ ПРО … 

ДОРОГИЙ КАНДИДАТЕ, 

Набір у 2022/2023 навчальному році до перших класів варшавських загальноосвітніх ліцеїв, 
технікумів і галузевих шкіл І рівня буде проводитися за посередництвом електронної 
платформи: 
https://warszawa.edu.com.pl  
 
Після того, як Ти зареєструєш свій профіль в системі, введеш дані, вибереш школи та відділи 
– в порядку від найбільш до найменш бажаних, роздрукуй заявку та віднеси її до першої зі 
списку школи - тобто тієї, яка стоїть на першому місці у Твоєму списку переваг, або надішли 
її електронною поштою чи за посередництвом ePUAP.  

Пам’ятай! Ти можеш вибрати будь-яку кількість шкіл і будь-яку кількість відділів в них - це 
стосується основного і додаткового набору. 

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ НАБОРУ 

1. 16 травня - 30 травня – подача заяв на вступ до двомовної школи, двомовного відділення, 
міжнародного відділення, військово-підготовчого відділення, спортивних відділів, спортивної 
майстерності та шкіл, які вимагають від кандидатів особливих індивідуальних здібностей. 

2. 16 травня - 20 червня – подача документів на вступ на інтеграційні та загальнодоступні 
відділення. 

3. 31 травня - 13 червня – школи організовують перевірки мовних компетенцій, мовних 
здібностей, профільних навичок та перевірку фізичної підготовки. Точні дати цих іспитів можна 
знайти на сайті школи. 

http://www.edukacja.warszawa.pl/
http://www.edukacja.warszawa.pl/
http://www.oke.waw.pl/
http://www.oke.waw.pl/
http://www.kuratorium.waw.pl/
http://www.kuratorium.waw.pl/
http://www.gov.pl/web/edukacja
https://warszawa.edu.com.pl/


4. 24 червня - 13 липня – доповнюєш заяви копією свідоцтва або копією довідки про результати 
іспитів за восьмий клас. Можна подати копії особисто або надіслати їх в електронному вигляді 
на електронну адресу, опубліковану на веб-сайті школи. 

5. 20 липня – оголошення списків зарахованих і не зарахованих кандидатів. 

6. 21 липня - 27 липня – підтверджуєш зацікавлення зарахуванням до школи, подаючи 
оригінали документів у школі, до якої тебе було зараховано. Кандидати до професійних шкіл 
подають також медичні довідки з висновком про відсутність протипоказань за станом здоров’я 
для проходження практичного навчання за обраною професією. 

7. 28 липня – оголошення списків зарахованих і не зарахованих кандидатів. 

8. з 1 серпня – буде проводитися додатковий набір. Можна подавати заявки до шкіл, в яких 
будуть вільні місця (інформацію можна знайти на сайті школи). З переліком вільних місць 
можна ознайомитися в електронній системі та на сайті Управління освіти. 

Детальну інформацію про кроки, які повинен зробити учень базової школи в рамках основного і 
додаткового набору на 2022/2023 навчальний рік знайдеш за посиланням: 
edukacja.um.warszawa.pl 
 
КРИТЕРІЇ НАБОРУ 
Основний критерій набору – сума балів отриманих за:  
1. результати екзамену восьмикласника; 
2. оцінки в свідоцтві про закінчення базової школи з: польської мови, математики та двох 
обов’язкових предметів, визначених директором школи, які враховуються при вступі до даного 
відділу; 
3. свідоцтво про закінчення навчання з відзнакою;  
4. особливі досягнення зазначені в свідоцтві про закінчення школи: 
a) високе місце в олімпіадах знань, мистецьких та спортивних олімпіадах  
б) волонтаріат. 
З переліком олімпіади знань, мистецтв та спорту можна ознайомитись на сайті Управління 
освіти. 
Медичне обстеження: 
Кандидати, які вступають до першого класу навчальних закладів з професійно-технічним 
навчанням, повинні подати медичну довідку з висновком про відсутність протипоказань за 
станом здоров’я для проходження практичного навчання за обраною професією. Медичне 
обстеження можна здійснити безкоштовно. Перелік медичних закладів доступний на сайті 
Управління освіти. 

Вся інформація щодо набору постійно публікується на сайті Управління освіти Столичного 
міста Варшави: edukacja.um.warszawa.pl  
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КІЛЬКА СЛІВ ВІД КАР’ЄРНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

УЧЕНИЦЕ, УЧНЮ 

Ти стоїш перед вибором старшої школи. Це непросте завдання і щоб його полегшити, ми 

підготували кілька порад. Сподіваємось, вони допоможуть Тобі почувати себе вільно у 

лабіринті інформації під час освітніх ярмарків он-лайн та днів відкритих дверей шкіл. Кінцевий 

ефект залежить від Твоєї активності!  

І ЕТАП: ПІДГОТОВКА.  



1. Подумай, чим би Ти хотів займатися в майбутньому? Яку професію хотів би здобути? 

2. Вибір якого типу школи допоможе Тобі у реалізації Твоїх планів? 

3. Подумай, на що слід звернути увагу обираючи школу:  

• які предмети Ти хотіла б/ хотів би вивчати? 

• які іноземні мови Ти хотіла б/ хотів би розвивати та пізнати? 

• чи стан здоров’я дозволить Тобі навчатися в даній школі? 

• які Твої шанси потрапити до обраного навчального закладу?  

• в яких позакласних заходах (наприклад, клубах) та цікавих заходах Ти хотіла б/ хотів би 

брати участь? 

• чи організовує школа міжнародний обмін учнями?  

• чи є в школі шкільна їдальня / шкільний магазин? 

• де розташована школа і скільки часу потрібно, щоб до неї доїхати? 

• і інші важливі для Тебе потреби. 

А у випадку професійно-технічних закладів освіти: 

• чи Ти знаєш, в чому полягає робота за професією, яка Тебе цікавить? 

• з якими роботодавцями співпрацює школа? 

• де проходять стажування? 

• які нові предмети Ти будеш вивчати? 

• володіння якими іноземними мовами полегшить Тобі роботу за фахом? 

Створи власний список питань. Звичайно, Ти можеш скористатися нашими порадами. 

Склади список старших шкіл, які привернули Твою увагу. 

Перевір дати днів відкритих дверей вибраних шкіл і подивись, що необхідно зробити для 

участі у цих зустрічах. Якщо Ти плануєш на наступних етапах навчання в університеті, ознайомся 

з критеріями вступу. Чому це варто зробити сьогодні? Може виявитися що, щоб потрапити на 

омріяний напрям навчання, потрібно скласти розширений іспит з математики та фізики. Тому, 

обираючи клас (відділення) у старшій школі, варто це враховувати. 

 

II ЕТАП: ДІЯ  

Вибери найкращу для Тебе форму конспектування. Записуй всю важливу інформацію. 

 

Роби це постійно! 
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ІІІ ЕТАП – ПІДСУМОК 

 

Все, що Ти дізналася/дізнався, слід ретельно проаналізувати. Переглянь також сайти шкіл, які 

Тебе цікавлять, у закладці <набір>  [пол. rekrutacja] Ти знайдеш необхідну інформацію. 

Подумай, чи Ти знайшов/знайшла те, що шукала/шукав – чи відповідають обрані Тобою школи 

Твоїм вимогам і можливостям? Ти можеш теж поговорити про свої спостереження зі своїми 

близькими (батьками, братами і сестрами, друзями), а також із вчителями зі школи, і перш за 

все з кар’єрним консультантом. 

 

Кар’єрний консультант – це спеціаліст, який: 



• буде поряд під час відкриття Твої сильних сторін, здібностей, вроджених навичок, 

талантів та зацікавлень;  

• підтримає Тебе під час пошуку інформації про освітні пропозиції та професії; 

• допоможе у створенні плану дій. 

Де Ти можеш безкоштовно отримати консультацію кар’єрного консультанта? 

По-перше, перевір таку можливість у своїй базовій школі - у багатьох школах функціонують 

Пункти інформації та кар’єри. Кар’єрного консультанта Ти обов’язково знайдеш Центрі розвитку 

профорієнтації Варшавського центру громадсько-освітніх інновацій і курсів [пол. Centrum 

Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES], а також у Місцевому психолого-педагогічному 

консультаційному центрі (Ти можеш попросити свого вихователя або шкільного педагога 

звернутися до консультаційного центру). 

ДЖЕРЕЛА ПРОФЕСІЙНО-ОСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

• Бюро освіти столичного міста Варшави – закладка Набір [пол. rekrutacja] – після базової 

школи edukacja.um.warszawa.pl 

• Варшавський центр громадсько-освітніх інновацій і курсів – 

um.warszawa.pl/waw/wcies 

• Довідник професій і професійної освіти - 

www.ore.edu.pl/wpcontent/uploads/2020/12/informatoro-zawodach-2020.pdf  

• Кар’єрна карта - mapakarier.org 

• Калькулятор балів - тут Ти можеш перевірити приблизну кількість балів, яку можеш 

отримати під час набору до старшої школи 

takzdam.pl/kalkulator-punktow 

• Економічний стан випускників вищих шкіл ela.nauka.gov.pl/pl 

Консультація кар'єрного консультанта: 

• запис до кар’єрних консультантів  

Центр розвитку профорієнтації Варшавського центру громадсько-освітніх інновацій і 

курсів -crdz.wcies.edu.pl/index.php_indywidualne-konsultacje-zdoradcami-zawodowymi 

• запис до кар'єрних консультантів  

Молодіжний інформаційно-консультативний центр (Палац Молоді) - 

ciidmpm.blogspot.com 
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ПРОФЕСІОНАЛ ЗВУЧИТЬ ПРОФЕСІЙНО 

[HOTELARSTWO, GASTRONOMIA I TURYSTYKA] ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС, ГАСТРОНОМІЯ І ТУРИЗМ 

[NOWE TECHNOLOGIE] НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

[EKONOMIA I HANDEL]  ЕКОНОМІКА І ТОРГІВЛЯ 

[BUDOWNICTWO I DROGOWNICTWO] БУДІВНИЦТВО І БУДІВНИЦТВО ДОРІГ 

[TRANSPORT I MOTORYZACJA] ТРАНСПОРТ І АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 

[FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA] ФОТОГРАФІЯ І МУЛЬТИМЕДІА 

http://www.ore.edu.pl/wpcontent/uploads/2020/12/informatoro-zawodach-2020.pdf


[USŁUGI] ПОСЛУГИ 
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ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ  

Опис професій підготовлено на основі Довідника професій і професійної освіти Центру розвитку 

освіти: Довідник професій файл pdf 

БУДІВНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО ДОРІГ 

1. Монтажник будівельно-оздоблювальних робіт 

2. Монтажник сантехнічних мереж та установок 

3. Технік-будівельник 

4. Технік дорожнього будівництва 

5. Технік-геодезист 

6. Технік санітарної інженерії  

7. Технік з реконструкції архітектурних елементів 

8. Технік опоряджувальних робіт у будівництві 

9. Технік-технолог деревообробки 

10. Технік приладів і систем відновлюваної енергетики 

ЕКОНОМІКА І ТОРГІВЛЯ 

1. Комірник-логіст 

2. Продавець 

3. Технік-економіст 

4. Технік з продажу 

5. Технік з логістики 

6. Технік з бухгалтерського обліку 

7. Технік-експедитор 

 

ФОТОГРАФІЯ І МУЛЬТИМЕДІА 

1. Друкар 

2. Фотограф 

3. Технік фотографії та мультимедіа 

4. Технік графічного та цифрового друку 

5. Технік книгарства  

6. Технік друкарських процесів 

7. Звукотехнік 

8. Технік звукозапису 

9. Технік з реклами 

 

ГАСТРОНОМІЯ, ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС І ТУРИЗМ 

1. Кондитер 

2. Офіціант 

3. Кухар 

4. Пекар 

5. Працівник готельної служби 



6. Технік готельного бізнесу 

7. Технік з організації туризму 

8. Технік-технолог харчових продуктів 

9. Технік з харчування та громадського харчування 

 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

1. Автоматизатор 

2. Електротехнік 

3. Електрик 

4. Мехатронік 

5. Монтажник телекомунікаційних мереж та пристроїв 

6. Технік-автоматик 

7. Технік з холодильного обладнання та кондиціонування повітря 

8. Технік-електронік 

9. Технік-електрик 

10. Технік-енергетик 

11. Технік-інформатик 

12. Технік-мехатронік 

13. Технік-програміст 

14. Технік телекомунікаційних мереж і пристроїв 

15. Технік широкосмугового електронного зв'язку 

16. Технік-телеінформатик 

17. Технік телекомунікацій 

18. Технік вантажопідйомних пристроїв 

 

ТРАНСПОРТ І АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 

1. Авторихтувальник  

2. Автомобільний електромеханік 

3. Водій-механік 

4. Автомаляр 

5. Мотомеханік 

6. Автомеханік 

7. Технік з авіоніки 

8. Технік з експлуатації портів і терміналів 

9. Технік-електроенергетик рейкового транспорту 

10. Технік операційних служб аеропорту 

11. Технік-авіамеханік 

12. Технік автотранспортних засобів 

13. Технік залізничного транспорту 

 

ПОСЛУГИ 

1. Перукар  

2. Садівник 

3. Столяр 

4. Оббивальник меблів 

5. Технік-аналітик 

6. Технік ландшафтної архітектури 

7. Технік з охорони навколишнього середовища 



8. Технік-садівник 

9. Технік-оптик 

10. Технік-ортопед 

11. Технік індустрії моди 

12. Технік-стиліст 

13. Технік перукарських послуг/ перукар 

14. Ветеринарний технік 

15. Золотар-ювелір 
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ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ 

 

БУДІВНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО ДОРІГ 

 

[Str. 12] 

 

МОНТАЖНИК БУДІВЕЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Монтажник будівельно-оздоблювальних робіт повинен бути готовий до роботи пов’язаної з 

монтажем гіпсокартонних систем, до малярних, шпалерних, підлогових і облицювальних робіт. 

 

Монтажник будівельно-оздоблювальних робіт може працювати, зокрема: 

• в будівельних підприємствах, 

• в ремонтно-будівельних компаніях, 

• в кооперативах і ОСББ, 

• в компаніях з управління нерухомістю, 

• на підприємствах з виробництва матеріалів для внутрішньої обробки, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати самостійно або в бригаді, співпрацюючи з технічним наглядом, у різних 

місцях на будівельних майданчиках і в громадських, промислових, комерційних, 

багатоквартирних і односімейних житлових будинках, а також позмінно, часто в стоячій позиції, 

іноді з піднятими вверх руками та на висоті. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, стресостійкість, докладність і ретельність, витривалість і терплячість, 

технічні зацікавлення, просторова, будівельна і технічна уява, готовність працювати у швидкому 

темпі та в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа I рівня № 41 

вул. Пьотра Висоцького 51 (Таргувек) 

 Галузева школа І рівня № 66  

вул. Кшєнчя Януша 45/47 (Воля) 

 ГАЛУЗЕВІ ШКОЛИ І РІВНЯ – БАГАТОПРОФІЛЬНІ ВІДДІЛИ 
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МОНТАЖНИК САНІТАРНИХ МЕРЕЖ ТА УСТАНОВОК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Монтажник санітарних мереж і установок повинен бути готовий виконувати підготовчі роботи, 

пов'язані з будівництвом комунальних мереж і встановленням санітарно-технічних установок, 

робіт, пов'язаних з будівництвом мереж водопостачання, каналізації, газу та теплових мереж і 

вузлів, монтажем водно-каналізаційних, газових, опалювальних та вентиляційних установок та 

систем кондиціонування повітря, а також обслуговуванням, ремонтом та модернізацією 

санітарних мереж і установок. 

 

Монтажник санітарних мереж та установок може працювати, зокрема: 

• в компаніях, які займаються обслуговуванням, оновленням і ремонтом санітарних мереж і 

установок, 

• на підприємствах, що усувають неполадки систем водопостачання, газу та санітарних систем, 

• в фірмах, що будують та обслуговують комунальні мережі, 

• в будівельно-монтажних компаніях, що надають спеціалізовані послуги в області будівництва 

сантехнічних установок, 

• в спеціалізованих компаніях, що надають послуги з періодичного технічного огляду 

сантехнічних установок, 

• на підприємствах, що займаються обслуговуванням газових котелень, 

• на теплових електростанціях, 

• на водоочисних станціях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в бригадах з кількох людей під наглядом, у різних умовах (у приміщенні, на 

відкритому повітрі), на будівельному майданчику, виконуючи роботу вручну або механізовано 

з використанням відповідних інструментів і пристроїв, у поїздках далеко від дому, як правило, в 

однозмінній системі, але іноді позмінно, з можливістю понаднормової роботи. 

 

НЕВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Ретельність, терплячість, здатність до концентрації уваги, легкість переходу від одного виду 

діяльності до іншого, витривалість у виконанні монотонної роботи та під час тривалого 

напруження, самостійність, уміння співпрацювати в колективі та підкорятися. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ?? 

 Галузева школа І рівня № 66 

вул. Кшєнчя Януша 45/47 (Воля) 

 

 ГАЛУЗЕВІ ШКОЛИ І РІВНЯ – БАГАТОПРОФІЛЬНІ ВІДДІЛИ 
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ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК 

 



ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-будівельник вміє підготувати та змонтувати арматуру, елементи будівельних 

конструкцій. Він вміє здійснювати мулярські, штукатурні розчини та бетонні суміші, муровані 

будівельні конструкції, внутрішні та зовнішні штукатурки. Вміє організовувати та контролювати: 

роботи, пов’язані з підготовкою будівельного майданчика, конструкторсько-будівельні роботи, 

опоряджувальні роботи, пов’язані з утриманням будівельних об’єктів у повній технічній 

готовності. Може скласти кошторис будівельних робіт. 

 

Технік будівництва може працювати, зокрема: 

• на будмайданчиках будівельних організацій, 

• в проектно-кошторисних бюро, 

• в органах державної влади та місцевого самоврядування, 

• в будівельних гуртівнях, 

• у житлових кооперативах, 

• в лабораторіях конструкційних матеріалів і виробів, 

• у пам’яткоохоронних майстернях, 

• на заводах збірного виробництва, 

• у державному будівельному нагляді, 

• в девелоперських компаніях або офісах нерухомості, 

• в компаніях з управління будівельними інвестиціями, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в колективі під наглядом або як наглядач, на відкритому повітрі, а також у 

приміщенні. Робота техніка-будівельника також може проходити за змінних, несприятливих 

погодних умов і різних технічних умов. Робочий час 8 годин, іноді позмінно, з можливістю 

понаднормової роботи. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, стресостійкість, хороша пам'ять і просторове орієнтування, терплячість, 

спостережливість, здатність розподілу уваги, просторова, конструктивна та технічна уява, 

технічні зацікавлення, здатність приймати рішення, швидка адаптація до нової ситуації, 

готовність до співпраці, керування невеликими командами, планування власної та командної 

роботи, легкість у налагодженні контактів, готовність до постійного навчання та набуття нових 

навичок, готовність до роботи в різних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум будівництва та архітектури № 1 ім. проф. Зджіслава Монченського 

вул. Гурношльонска 31 (Середмістя) 

 Археологічно-будівельний технікум ім. Станіслава Ноаковського  

 вул. Пширинек 9 (Середмістя) 

 Технікум № 30 

вул. Пьотра Висоцького 51 (Таргувек) 

 Будівельний технікум № 5 ім. проф. Стефана Брили 

вул. Кшєнчя Януша 45/47 (Воля) 
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ТЕХНІК ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік дорожнього будівництва має бути підготовлений до роботи з машинами та 
обладнанням, що використовується для земляних і дорожніх робіт, обслуговування дорожньої 
техніки та обладнання, до робіт, пов'язаних з будівництвом і утриманням доріг, дорожньо-
інженерних споруд і типових земляних споруд, а також пов'язаних з викладанням мінерально-
асфальтних сумішей. Випускник вміє організовувати та калькулювати роботи, пов’язані з 
будівництвом та утриманням доріг та інженерних споруд. 
 

Технік дорожнього будівництва може працювати, зокрема: 

• в загальнобудівельних і дорожніх підприємствах, 

• в компаніях, які займаються земляними роботами, 

• на підприємствах, що займаються підтриманням чистоти в містах, 

• на кар’єрах, 

• на складах брухту та кольорових металів, 

• на підприємствах з утримання міських зелених насаджень, 

• в компанії, яка займається калькуляцією та плануванням, а також організацією будівництва 

доріг, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально, але під наглядом будівельного інспектора, на відкритому 

повітрі, на дорожньо-будівельних майданчиках, на дорогах і тротуарах, а також в 

кошторисному або проектному бюро, часто в багатозмінній системі, за мінливих погодних 

умов. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Рефлекторність, стресостійкість, докладність і ретельність, емоційна стійкість, оперативність і 

результативність, витривалість і терплячість, готовність працювати в швидкому темпі і в різних 

умовах навколишнього середовища, ініціативність. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Геолого-геодезично-дорожній технікум ім. проф. др. Станіслава Клузьняка  

вул. Юзефа Шанайця 5 (Прага- Пулноц) 

 

[str. 16] 

 

ТЕХНІК-ГЕОДЕЗИСТ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-геодезист вміє здійснювати планові та висотні вимірювання місцевості, створювати 

геодезичні та картографічні опрацювання за даними вимірювань або на підставі проектів, 

виконувати геодезичні вимірювання, підсумкову, або контрольну інвентаризацію будівельних 

об’єктів і технічних пристроїв, а також опрацьовувати їх результати. Він вміє визначити граничні 

межі, провести поділ та розмежування нерухомості, об’єднання та обмін земельних ділянок, 



об’єднання та поділ нерухомого майна та відчуження нерухомого майна, оновлення та 

модернізацію бази даних кадастру нерухомого майна, ввести дані до системи державних 

геодезичних та картографічних ресурсів. 

 

Технік-геодезист може працювати, зокрема: 

• в геодезичних та/або картографічних компаніях, 

• в органах державної влади та місцевого самоврядування, 

• в центрах геодезичної та картографічної документації, 

• в будівельних компаніях, 

• в проектно-конструкторських бюро, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш виконувати рутинні дії, використовуючи спеціалізоване обладнання, індивідуально під 

час підготовки даних та геодезичної документації, або в команді (тісне співробітництво) під час 

вимірювальних робіт на виїзді, або в офісі, як правило, в однозмінному режимі. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність і ретельність, витривалість і терплячість, самостійність, уміння концентрувати увагу, 
емоційна стійкість, комунікабельність, уміння співпрацювати в групі, готовність працювати в 

різноманітних умовах навколишнього середовища. 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Геолого-геодезично-дорожній технікум ім. проф. др. Станіслава Клузьняка  

вул. Юзефа Шанайця 5 (Прага- Пулноц) 
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ТЕХНІК САНІТАРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік санітарної інженерії повинен бути готовий організовувати та виконувати роботи, 

пов’язані з: будівництвом комунальних мереж та встановленням сантехніки, будівництвом 

мереж водопостачання, каналізації та газу, а також теплових мереж і вузлів, встановленням 

систем водопостачання, каналізації, газу, опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, 

технічним обслуговуванням та ремонтом і модернізацією санітарних мереж та установок. 

Технік санітарної інженерії може працювати, зокрема: 

 

• в сервісних компаніях, які займаються обслуговуванням, оновленням і ремонтом санітарних 

мереж і установок, 

• на підприємствах, що усувають несправності: у службах водопостачання, газу, санітарних 

службах, 

• в компаніях, які займаються будівництвом та обслуговуванням комунальних мереж, 

• в будівельно-монтажних компаніях, що надають спеціалізовані послуги в області будівництва 

сантехнічних установок, 

• в спеціалізованих компаніях, що надають послуги з періодичного технічного огляду 

сантехнічних установок, 



• на підприємствах, які займаються експлуатацією газових котелень, 

• на теплових електростанціях, 

• в проектно-консультаційних бюро, 

• на водоочисних станціях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в командах кількох людей, часто в ролі наглядача, в різних умовах (у 

приміщенні, на вулиці), на будівництві, на виїзді, найчастіше в одну зміну, але іноді позмінно, з 

можливістю понаднормової роботи. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, стресостійкість, докладність, технічні зацікавлення, терплячість і 

витривалість, уміння концентрувати увагу, легкість переходу від одного виду діяльності до 

іншого, витривалість у виконанні монотонної роботи, самостійність, вміння працювати в 

команді, керувати невеликими колективами, планування власної та командної роботи, легкість 

у налагодженні контактів, готовність до постійного навчання та здобування нові навички, 

готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Археологічно-будівельний технікум ім. Станіслава Ноаковського 

вул. Пширинек 9 (Середмістя) 

 

[str. 18] 

 

ТЕХНІК З РЕКОНСТРУКЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік з реконструкції архітектурних елементів повинен бути готовий до виконання та 

реконструкції ліпних елементів архітектури, кам’яних елементів архітектури, відновлення 

неоштукатурених стін і штукатурки, керамічного та кам’яного облицювання, а також до 

організації та проведення реставраційних робіт. 

Технік з реконструкції архітектурних елементів може працювати, зокрема: 

• в компаніях, які займаються ремонтно-реставраційними роботами історичних будівель, 

• в компаніях, що займаються виготовленням ліпнини та оздоблення каменем сучасних 

будівель, а також компаніях, пов'язаних з реалізацією об'єктів малої архітектури, 

• в органах місцевої державної адміністрації у сфері охорони пам'яток, 

• в установах охорони пам'яток культури, 

• у палацово-замкових комплексах, 

• в архітектурних майстернях, 

• в конструкторських бюро, 

• в музеях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в групі, залежно від обсягу робіт, у місці, де знаходиться 

об'єкт, який підлягає реставрації - часто далеко від місця проживання, у приміщенні або на 



відкритому повітрі, на будівельних риштуваннях у положенні стоячи, за мінливих погодних 

умов, під наглядом уповноваженого реставратора. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність і ретельність, витривалість і терплячість, самостійність і самовладання, художні, 

творчі і технічні здібності, розвинена уява і творче мислення, здатність до налагодження 

контакту з людьми, здатність до підпорядкування, готовність працювати в монотонних умовах 

та ізольовано, співпраця в групі, готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього 

середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум будівництва і архітектури № 1 ім. проф. Зджіслава Монченського 

вул. Гурношльонска 31 (Середмістя) 

 

[str. 19] 

 

ТЕХНІК ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік опоряджувальних робіт у будівництві повинен бути підготовлений до монтажу 

гіпсокартонних конструкцій, до малярських робіт, поклейки шпалер, укладання підлоги, 

облицювання, а також організації та контролю робіт, пов'язаних з облаштуванням будівельного 

майданчика, координацією опоряджувальних робіт у будівництві, організацією та контролем 

виконання опоряджувальних робіт на об'єктах будівництва та до складання кошторисів. 

Технік опоряджувальних робіт у будівництві може працювати, зокрема: 

• в будівельних компаніях, 

• в ремонтно-будівельних фірмах, 

• в кооперативах і ОСББ, 

• в компаніях з управління нерухомістю, 

• на підприємствах з виробництва матеріалів для внутрішньої обробки, 

• в кошторисних компаніях і компаніях, що здійснюють нагляд за опоряджувальними 

роботами, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в команді, співпрацюючи з технічним наглядом, у різних 

місцях на будівельних майданчиках та в громадських, промислових, комерційних, 

багатоквартирних та односімейних житлових будинках, а також позмінно, часто в стоячій 

позиції, іноді з піднятими вверх руками та на висоті. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, стресостійкість, докладність і ретельність, витривалість і терплячість, 

технічні зацікавлення, просторова та будівельно-технічна уява, готовність працювати у 

швидкому темпі, готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 



 Будівелний технікум №5 ім. проф. Стефана Брили 

вул. Кшєнчя Януша 45/47 (Воля) 

 

[str. 20] 

 

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ДЕРЕВООБРОБКИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-технолог деревообробки підготовлений до виконання та ремонту, реставрації, 

консервування виробів з деревини та матеріалів на основі деревини, а також до експлуатації та 

обслуговування машин і пристроїв, що використовуються в столярній справі. Вміє планувати 

технологічні процеси контролю обробки деревини та матеріалів на основі деревини. 

Технік-технолог деревообробки може працювати, зокрема: 

• у виробничих цехах підприємств деревообробної промисловості, 

• на підприємствах деревообробної промисловості, 

• на відкритому повітрі, на будівельних майданчиках, 

• на меблевих фабриках, 

• на пилорамах, 

• на столярних підприємствах та у закладах виготовлення дерев’яних конструкцій, 

• на заводах з виготовлення деревних плит, матеріалів на основі деревини та деревних 

матеріалів, 

• на підприємствах з виробництва дерев’яних аксесуарів та упаковок, 

• в студіях проектування виробів з дерева, 

• на деревообробних підприємствах, 

• в столярних майстернях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

 

Будеш працювати в одну або дві зміни, з регулярним робочим часом (8 годин на день), 

найчастіше при штучному освітленні та стабільних кліматичних умовах, переважно стоячи, іноді 

у вимушеному положенні, пов’язаному з обробкою матеріалів, переважно в команді, але іноді 

індивідуально. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, готовність працювати в змінних погодних умовах, стресостійкість, 

терплячість, докладність, креативність, спостережливість, технічні зацікавлення, просторова, 

будівельна та технічна уява, вміння приймати рішення, керувати невеликими командами, 

планувати власну та командну роботу, здатність розподілу уваги, готовність до постійного 

навчання та здобування нових навичок, готовність до праці у швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 30 

вул. Пьотра Висоцького 51 (Таргувек) 

 

[str.21] 



 

ТЕХНІК ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік приладів і систем відновлюваної енергетики вміє здійснювати монтаж обладнання та 

систем відновлюваної енергетики, вводити в експлуатацію обладнання та системи 

відновлюваної енергетики та кошторизувати роботи, а також здійснювати технічне 

обслуговування та ремонт обладнання та систем відновлюваної енергетики. Він може 

контролювати та стежити за пристроями та системами відновлюваної енергії, а також 

оцінювати вплив пристроїв і систем відновлюваної енергії на навколишнє середовище. 

Технік приладів і систем відновлюваної енергетики може працювати, зокрема: 

• в проектно-монтажних компаніях, 

• на підприємствах з виробництва сонячних колекторів, фотоелектричних елементів, тощо, 

• у компаніях, які займаються встановленням та виробництвом сонячних колекторів, 

фотоелектричних елементів, теплових насосів, печей на біомасі та пристроїв для відновлюваної 

енергії, 

• в обслуговуванні приладів як уповноважений представник виробника, 

• в консалтингових компаніях, що займаються пристроями відновлюваних джерел енергії, 

• в конструкторських бюро, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати, в основному, в команді під наглядом і з забезпеченням, рідко самостійно, 

співпрацюючи в групі, в приміщенні або на відкритому повітрі, на виїздах та на висоті (дах, стіна 

будівлі / промислового цеху), за різних погодних умов, зазвичай 8 годин , часто позмінно, а 

також в режимі готовності до роботи у разі поломок і необхідності термінового ремонту 

установок - аварійно-технічна служба; здійснюючи діяльність, яка потребує вирішення 

технічних проблем; після отримання кваліфікаційного сертифікату «Е» на право роботи з 

установками та електромережами напругою до 1 кВ в сфері експлуатації, обслуговування та 

монтажу. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Самовладання, цікавість і допитливість, технічні зацікавлення, конструкторська і технічна уява, 

докладність і відповідальність за власні дії, вміння концентрувати увагу, комунікабельність, 

готовність до співпраці в команді, планування власної та колективної роботи, готовність до 

постійного навчання та набування нових навичок, готовність працювати в різноманітних умовах 

навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум №7 вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 Геолого-геодезично-дорожній технікум ім. проф. др. Станіслава Клюжняка вул. Шан’яци 5 

(Прага- Пулноц) 

 Будівельний технікум №5 ім. проф. Стефана Брили  

вул. Кшєнчя Януша 45/47 (Воля) 

 

 



[STR. 22] 

 

ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ 

 

ЕКОНОМІКА І ТОРГІВЛЯ 

 

[STR. 23] 

 

КОМІРНИК-ЛОГІСТ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Комірник-логіст повинен бути підготовлений до зберігання і відпуску товарів зі складу, 

здійснення контролю рівня і стану запасів, вміти обслуговувати складські програми, вести 

складську документацію та контролювати процеси виробництва та розподілу. 

 

Комірник-логіст може працювати, зокрема: 

• у різних типах виробничих підприємств зі складами, 

• в логістичних центрах, 

• на складах матеріалів і товарів, наприклад будівельних, вугілля, 

• в магазинах, 

• в пунктах прокату, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в невеликій команді, залежно від асортименту товарів, 

продуктів, що зберігаються в приміщенні (офіс, склад) або на відкритому повітрі, у змінних 

умовах у приміщенні (наприклад, низька, висока температура, висока вологість тощо). 

Перебуваючи в положенні стоячи, переносячи важкі вантажі, і, у зв’язку з цим, наражаючись на 

травми, наприклад, хребта, ніг, рук тощо. Зазвичай працюватимеш в одну або дві зміни, але 

іноді також вночі та у святкові дні (багатозмінна система). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Спостережливість, відчуття рівноваги, відсутність страху висоти, здатність розподілу уваги, 

легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, уміння дотримуватися правил, норм і 

стандартів, ретельність, докладність, самостійність, самовладання, готовність працювати у 

швидкому темпі, готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища 

(наприклад, холодильні камери), дотримання чистоти і порядку, вміння підпорядковуватися. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа I рівня № 18 вул. Стефана Жеромського 22/28 (Беляни) 

 Галузеві школи І рівня - багатопрофільні відділи 

 

[STR. 24] 

 

ПРОДАВЕЦЬ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 



Продавець повинен бути готовий до роботи, пов'язаної з обслуговуванням клієнтів і 

здійсненням операцій купівлі-продажу, а також до прийому поставок і підготовки товару до 

продажу. 

 

Продавець може працювати, зокрема: 

• в магазинах, супермаркетах, кіосках, 

• на базарах, 

• на оптових складах, 

• у власній фірмі, 

• займаючись економічною діяльність на замовлення більших фірм. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Матимеш безпосередній контакт з клієнтом, працюватимеш як індивідуально, так і в команді, у 

приміщенні, а також за ззовні (наприклад, на ринках), у встановлені години, у позмінній системі 

роботи, виконуючи одночасно багато різних видів діяльності протягом короткого періоду часу, 

робота передбачає матеріальну відповідальність за ввірене майно. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Чесність, ретельність, сумлінність, висока особиста культура, добрий психофізичний стан, 

комунікабельність, регулярність, здатність розподілу уваги, самостійність, хороша організація 

роботи, терплячість, докладність, вміння вирішувати конфліктні ситуації, знання асортименту 

товарів. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа І рівня № 18 вул. Стефана Жеромського 22/28 (Беляни) 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

 

 

[STR.25] 

ТЕХНІК-ЕКОНОМІСТ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік-економіст вміє дотримуватися правових норм у веденні бізнесу, вести офісну і складську 

документацію та документацію, яка стосується процесу продажу, управляти матеріальними 

цінностями, складати бізнес-план. Він компетентний у підборі кандидатів на роботу, вміє 

створювати кадрову документацію, вести справи, пов’язані із соціальними виплатами, 

розраховувати заробітну плату та відрахування до Закладу соціального страхування, проводити 

аналіз зайнятості та заробітної плати, податковий облік та розрахунки з контрагентами і 

суб’єктами фінансового ринку. 

 

Технік-економіст може працювати, зокрема: 

• в банках, 

• в митних органах, 

• в брокерських конторах, 

• в установах адміністрації, 

• в податкових службах, 

• в бухгалтеріях, 



• у страхових компаніях, 

• в товариствах і фондах, 

• у виробничих, торгових і сервісних компаніях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати, в основному, в офісних приміщеннях, як індивідуально, так і в колективі, зі 

стандартним 8-годинним робочим днем, як правило, сидячи, часто за комп’ютером і в 

офіційному вбранні. Місце роботи залежить від місця працевлаштування, наприклад, технік-

економіст, який працює в страхових компаніях, може виконувати значну частину своїх 

обов'язків на виїздах. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, дбання про деталі, хороша пам'ять, бухгалтерські здібності, логічний підхід, творча 

уява та мислення, легкість висловлювання в усній та письмовій формі, вміння максимально 

зосередитися на виконанні завдання, скрупульозність, сумлінність, здатність розподілу уваги, 

самостійність, ефективність роботи, терплячість, вміння швидко приймати рішення, вміння 

користуватися комп’ютером. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Економічний технікум № 5 вул. Жеромського 22/28 (Беляни) 

 Економічний технікум № 8 вул. Фредерика Жоліо-Кюрі 13 (Мокотув) 

 Технікум № 10 ім. Еугеніуша Квятковського вул. Щеншлівіцка 46 (Охота) 

 Технікум № 2 з інтеграційними відділами вул. Щавніцка 1 (Прага-Полуднє) – інтеграційний 

відділ  

 Економічний технікум № 1 ім. Миколая Коперника вул. Ставки 10 (Середмістя) 

 Технікум №11 вул. Пьотра Висоцького вул. св. Яцка Одровонжа 19 (Таргувек) 

 Технікум № 3 ім. Людвіка Кривіцького вул. Хлодна (Воля) 

 

[STR. 26] 

 

ТЕХНІК З ПРОДАЖУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік з продажу повинен бути готовий до роботи, пов'язаної з обслуговуванням клієнтів і 

здійсненням операцій купівлі-продажу, прийомом поставок і підготовкою товарів до продажу, 

а також плануванням продажів з моніторингом його ефектів. Вміє організовувати та вести 

комерційну діяльність та активно спілкуватися з бізнес-клієнтом. 

 

Технік з продажу може працювати, зокрема: 

• в торгових точках, 

• на гуртівнях і складах, 

• в рекламних або маркетингових агентствах, 

• у відділах торгівлі та маркетингу, 

• в банках, 

• у фінансових підприємствах, 

• у фармацевтичних компаніях, 

• у власній компанії. 



 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати, в основному, в контакті з клієнтом, в колективі, в будівлі, але також і поза 

нею, використовуючи водійські права категорії B (технік з продажу часто переміщається між 

окремими підрядниками), з заробітною платою, залежною від кількості проданих продуктів або 

послуг. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Чесність, ретельність, сумлінність, висока особиста культура, високий рівень навичок ведення 

переговорів, комунікабельність, регулярність, доступність, самостійність, хороша організація 

роботи, докладність, вміння вирішувати конфліктні ситуації, знання асортименту товарів, 

знання техніки продажу, презентабельна зовнішність. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Економічний технікум №5 вул. Стефана Жеромського 22/28 (Беляни) 

 Технікум № 10 ім. Еугеніуша Квятковського вул. Щеншлівіцка 46 (Охота) 

 Технікум № 20 вул. Ратушова 13 (Прага- Пулноц) 

 

 

[STR. 27] 

 

ТЕХНІК З ЛОГІСТИКИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік з логістики повинен бути підготовлений до прийому, зберігання та відпуску товарів зі 

складу, здійснення контролю рівня і стану запасів, обслуговування складських програм, 

ведення складської документації, вміти контролювати процеси виробництва та розподілу, 

організовувати та документувати транспортні процеси. 

 

Технік з логістики може працювати, зокрема: 

• у диверсифікованих за сферою зайнятості фірмах, які працюють у різних секторах економіки 

(наприклад, виробництво, транспорт, торгівля, послуги, армія), 

• у різних типах виробничих підприємств зі складами, 

• у логістичних центрах, 

• на складах матеріалів і товарів, наприклад, будівельних, вугілля, 

• у магазинах, 

• у пунктах прокату, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в невеликому колективі, як правило, в одну або дві зміни. 

Іноді у багатозмінній системі, також у нічний час та у святкові дні, у транспортних відділах у 

закритих приміщеннях (офіс, склад) або на відкритому повітрі. Залежно від асортименту, у 

змінних умовах приміщення (наприклад, низька, висока температура, висока вологість). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

 



Організаторські здібності, здатність розподілу уваги, легкість переходу від одного виду 

діяльності до іншого, емоційна стійкість та стресостійкість, вміння співпрацювати, дотримання 

правил, норм і стандартів, ретельність, докладність, самостійність, самовладання, готовність 

працювати в швидкому темпі та в різних умовах навколишнього середовища (наприклад, 

холодильні камери), дотримання чистоти та порядку, вміння підпорядковуватися. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Економічний технікум № 5 вул. Стефана Жеромського 22/28 (Беляни) 

 Технікум № 7 вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 Технікум № 12 вул. Сєнніцка 15 (Прага- Полуднє) 

 Економічний технікум № 1 ім. Миколая Коперника вул. Ставки 10 (Середмістя) 

 Технікум № 8 ім. Яна Карського вул. Джєчі Варшави 42 (Урсус) 

 Технікум № 3 ім. Кривіцького вул. Хлодна 36/34 (Воля) 

 Автомобільний технікум № 3 вул. Влощанська 35 (Жолібож) 

 

[STR. 28] 

 

ТЕХНІК З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік з бухгалтерського обліку може проводити набір кандидатів на роботу, створювати 

кадрову документацію, вести справи, пов’язані із соціальними виплатами та відрахування до 

Закладу соціального страхування, проводити аналіз зайнятості та заробітної плати, податковий 

облік та розрахунки з контрагентами і суб’єктами фінансового ринку. Є компетентним у 

питаннях організації бухгалтерського обліку, обліку фінансових операцій, проведення 

інвентаризації та розрахунку її результатів, оцінки активів і зобов’язань, визначення 

фінансового результату, складання індивідуальної фінансової звітності та проведення 

фінансового аналізу.  

 

Технік бухгалтерського обліку може працювати, зокрема: 

• в бухгалтеріях усіх підприємств, бюджетних підрозділах та установах, 

• в банках і страхових установах, 

• у податкових службах та органах місцевого самоврядування, 

• в фірмах, які надають послуги, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати переважно в офісних приміщеннях, використовуючи комп’ютер та іншу 

офісну техніку – у т. зв. open space, або в кількох окремих приміщеннях, протягом 8 годин, але 

можливі ситуації, коли через тривалі зустрічі, наради та конференції робочий час може бути 

продовжений. Також це робота на посадах, які можуть передбачати фінансову відповідальність 

за виконувані обов'язки. Ти повинен постійно розвивати свої знання. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Розвинені бухгалтерські здібності, аналітичне мислення, вміння налагоджувати контакти з 

людьми, висока особиста культура, вміння планувати, пунктуальність, комунікабельність, 

рішучість, дбайливість про правильність ведення документації, докладність, скрупульозність, 



старанність, здатність розподілу уваги, самостійність, ефективність роботи, легкість 

висловлювання в усній і письмовій формі, вміння користуватися ІТ-обладнанням. 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Економічний технікум № 8 вул. Фредерика Жоліо-Кюрі 13 (Мокотув) 

 Економічний технікум № 1 ім. Миколая Коперника вул. Ставки 10 (Середмістя) 

 Технікум № 2 з інтеграційними відділами вул. Щавніцка 1 (Прага- Полуднє) – інтеграційний 

відділ  

 

 

 [STR.29] 

 

ТЕХНІК-ЕКСПЕДИТОР 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-експедитор повинен вміти планувати, організовувати та документувати транспортні 

процеси, вести документацію по розрахунках з вітчизняними та іноземними замовниками та 

контрагентами, виконувати роботи, пов'язані з контролем транспортно-експедиційного 

процесу. 

 

Технік-експедитор може працювати, зокрема: 

• в логістичних, транспортних і комерційних компаніях, 

• в агентствах з обслуговування аеропортів та морських портів, 

• в кур'єрських компаніях, 

• у поштових відділеннях, 

• в митних агенціях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Залежно від типу послуг, що надаються, ти будеш працювати індивідуально або в невеликому 

колективі, в одну, дві або три зміни в офісних приміщеннях і на складах, зазвичай сидячи, часто 

під тиском часу, користуючись офісними пристроями (наприклад, комп’ютер зі спеціальним 

програмним забезпеченням, що підтримує збір та аналіз інформації, необхідної для здійснення 

професійної діяльності, телефон, ксерокс, калькулятор тощо). Ненормований робочий час 

зумовлений реалізацією транспортного процесу в різні години протягом доби. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Спостережливість, організаторські здібності, здатність розподілу уваги, хороша пам'ять, легкість 

переходу від одного виду діяльності до іншого, здатність дотримуватись правил, норм і 

стандартів, ретельність, докладність, самостійність, готовність створювати та підтримувати 

мережу контактів з клієнтами, готовність до роботи у швидкому темпі, дотримання чистоти та 

порядку, уміння співпрацювати в колективі (групі), логічне мислення. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 25 ім. Станіслава Сташіца вул. Влоджімєжа Пежинського 10 (Беляни) 

 

[STR. 30] 



 

 

ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ 

 

ФОТОГРАФІЯ І МУЛЬТИМЕДІА 

 

[STR. 31] 

 

ДРУКАР ОФСЕТНОГО ДРУКУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Друкар офсетного друку повинен вміти виконувати офсетні друкарські форми та друкувати 

наклад з офсетних друкарських форм. 

 

Друкар офсетного друку може працювати, зокрема: 

• в друкарнях та палітурних закладах, 

• в компаніях, що надають поліграфічні послуги, 

• в ремісничих компаніях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в основному індивідуально, у великій компанії - в колективі або під 

наглядом, в постійних умовах і зі штучним освітленням, в закритих приміщеннях, часто з 

великим шумом, з ненормованим робочим часом залежно від типу виробництва (часто в 

тризмінній системі роботи). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, терплячість, здатність концентрувати увагу, естетична чутливість, технічні навики, 

відчуття кольору, стійкість до роботи під тиском часу, вміння аналізувати ситуації та приймати 

рішення. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 32] 

 

ФОТОГРАФ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Фотограф повинен вміти підготувати знімальний майданчик, записати, обробити та 

опублікувати зображення. 

Фотограф може працювати, зокрема: 

• у фотостудіях та студіях графічного дизайну, 

• у художніх і рекламних агентствах, 

• у компаніях, що займаються мультимедійними програмами, 

• в агентствах, що організовують заходи та фестивалі, 



• у редакціях газет чи цифрових ЗМІ, 

• у студіях постпродукції кіно та телебачення, 

• у власній компанії, виконуючи замовлення. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого індивідуально, в безпосередньому контакті з людьми, у випадку 

роботи фотографом в студії, з робочим часом, визначеним годинами роботи фірми, з 

ненормованим робочим графіком залежно від типу виробництва, у різний час протягом доби та 

щодня (в т. ч. у святкові дні), за змінних погодних умов, у різних місцях (у студії, під відкритим 

небом, у спортивних, культурних чи релігійних об’єктах, квартирах, офісах). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, спостережливість, креативність, терплячість, доброзичливість, докладність, 

емоційна стійкість, відкритість до змін, готовність до постійного навчання, висока особиста 

культура, здатність розподілу уваги, самостійність, готовність до роботи у швидкому темпі, 

легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, стійкість до тривалих фізичних і 

розумових навантажень, здатність справлятися з емоціями клієнтів і тиском середовища, 

стійкість до роботи під тиском часу. 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева фототехнічна школа I рівня вул. Спокойна 13 (Воля) 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

 

 

 

[STR. 33] 

 

ТЕХНІК ФОТОГРАФІЇ ТА МУЛЬТИМЕДІА 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік фотографії та мультимедіа може підготувати фотомайданчик, записати, обробити та 

опублікувати зображення, підготувати цифрові матеріали для графічних проектів, зробити та 

опублікувати мультимедійні проекти. 

 

Технік фотографії та мультимедіа може працювати, зокрема: 

• у фотостудіях та студіях графічного дизайну, 

• в художніх і рекламних агентствах, 

• в компаніях, що займаються мультимедійними програмами, 

• в агентствах, що організовують заходи та фестивалі, 

• у редакціях газет чи цифрових ЗМІ, 

• у студіях постпродукції кіно та телебачення, 

• у власній компанії, виконуючи замовлення. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати переважно індивідуально над своєю частиною проекту; іноді в 

безпосередньому контакті з людьми або командою проекту; використовуючи комп’ютер та 

спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення; у різних місцях (студія, під відкритим 



небом, у спортивних, культурних чи релігійних об’єктах, квартирах, офісах); у випадку роботи 

фотографом в студії, з робочим графіком, визначеним годинами роботи фірми, в залежності від 

виконуваних професійних завдань у звичайний робочий час у робочі дні, з ненормованим 

робочим графіком залежно від виду виробництва, робота в будь-який час доби та щодня (в т.ч. 

у святкові дні). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Вміння концентрувати увагу, просторова уява, креативність та творче мислення, 

артистичні/мистецькі/творчі здібності, комунікабельність, терплячість, докладність, готовність 

до роботи у швидкому темпі, гнучкість та відкритість до змін, готовність до постійного навчання, 

самостійність. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Фототехнічний технікум вул. Спокойна 13 (Воля) 

 

[STR.34] 

 

ТЕХНІК ГРАФІЧНОГО ТА ЦИФРОВОГО ДРУКУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік графічного та цифрового друку має бути готовим до виконання професійних завдань у 

сфері підготовки цифрових матеріалів для графічних проектів, підготовки публікацій та 

графічних робіт до друку, підготовки електронних публікацій та цифрового друку, обробки 

цифрових відбитків, планування та контролю поліграфічного виробництва, друку та обробки 

3D-принтів. 

 

Технік графічного та цифрового друку може працювати, зокрема: 

• в студіях графічного дизайну, 

• в рекламних агентствах, 

• в компаніях, що займаються мультимедійними програмами, 

• в поліграфічних закладах, 

• у видавництвах, 

• в друкарнях, 

• у промисловості, наприклад, у промисловому дизайні, 

• при розробці веб-сайтів, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого індивідуально над своєю частиною проекту, але також у 

команді, маючи безпосередній контакт з людьми або в проектній команді, використовуючи 

комп’ютер та спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення, у цифрових друкарнях або 

поліграфічних студіях, залежно від виконуваних професійних завдань в звичайні робочі години 

у робочі дні, а також з ненормованим робочим графіком залежно від типу реалізованої 

продукції. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 



Вміння концентрувати увагу, просторова уява, креативність та творче мислення, 

артистичні/мистецькі/творчі здібності, комунікабельність, терплячість, докладність, готовність 

до роботи у швидкому темпі, гнучкість та відкритість до змін, готовність до постійного навчання, 

самостійність, вміння співпрацювати з людьми. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Книгарський технікум ім. Стефана Жеромського вул. Стефана Жеромського 81 (Беляни) 

 Технікум №24 вул. Урбаністув 3 (Охота) 

 Геолого-геодезично-дорожній технікум ім. проф. др. Станіслава Клюжняка вул. Юзефа 

Шанайця 5 (Прага- Пулноц) 

 Поліграфічний технікум вул. Ставки 14 (Середмістя) 

 Технікум № 11 ім. Пьотра Висоцького вул. Св. Яцка Одровонжа 19 (Таргувек) 

 

[STR. 35] 

 

ЗВУКОТЕХНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Звукотехнік вміє налаштовувати та обслуговувати сценічні та звукові системи. 

Звукотехнік може працювати, зокрема : 

• в театрі, філармонії, опері, 

• у студіях звукозапису на радіо чи телебаченні, 

• в арт-агентствах і рекламному виробництві, 

• в агентствах, що організовують заходи, шоу та фестивалі, 

• на телевізійних станціях, 

• в незалежних продакшн-студіях, 

• на кіностудіях, 

• у технічних командах, пов’язаних із музичною чи кіноіндустрією, 

• у культурних осередках, 

• у тимчасових приміщеннях, таких як телевізійні фургони, студії звукозапису у відкритих або 

імпровізованих приміщеннях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати, здебільшого, самостійно, але також у великій групі людей, які беруть участь 

у створенні рекламованої події, зазвичай у русі під час підготовки реалізації та стоячи, сидячи за 

консоллю чи комп’ютером під час звукової реалізації, у ненормований робочий день в 

залежності від виду виробництва, в будь-який час доби і щодня (в т.ч. у святкові дні), з 

можливістю понаднормової роботи, в різних умовах залежно від місця виконання завдання, як 

в приміщенні, так і на вулиці, іноді в змінних погодних умовах, у різних місцях (напіввідкритий 

простір, студія). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Музичний слух, художня чутливість, технічні зацікавлення, естетична чутливість, здатність 

розподілу уваги, рефлекторність, готовність до співпраці, докладність, здатність працювати під 

тиском часу, здатність приймати швидкі та точні рішення, звукова та зорова уява, 



самоконтроль, комунікабельність, спостережливість, терплячість, готовність до постійного 

навчання та пізнавання нових рішень в сфері звукових систем. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Кінематографічно-комп’ютерний технікум ім. Кшиштофа Кєшльовського вул. Польна 7 

(Середмістя) 

 

[STR. 36] 

 

ТЕХНІК КНИГАРСТВА  

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік книгарства повинен вміти здійснювати підготовку товарів до продажу та отримувати 

інформацію про книжний асортимент і видавничий ринок, опрацьовувати бібліографію та 

каталоги, організовувати маркетингову діяльність у книгарні, вміти обслуговувати клієнтів, 

здійснювати операції купівлі-продажу, приймати поставки. 

Технік книгарства може працювати, зокрема: 

• у книгарні 

• у видавництві, 

• на складі, 

• в поліграфічній фірмі, 

• в культурно-освітньому закладі, 

• в маркетинговій компанії, 

• в компанії, що займається рекламою і розповсюдженням книг, альбомів, брошур, карт, CD, 

DVD дисків, комп'ютерних ігор, 

• у роздрібній торгівлі, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати у команді, у приміщенні, а також на відкритому повітрі, використовуючи 

водійські права категорії B, оскільки техніку книгарства часто доводиться переміщатися між 

окремими підрядниками з заробітною платою залежною від кількості проданих продуктів чи 

послуг. Будеш мати контакт з клієнтом. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Чесність, відкритість до змін, ретельність, сумлінність, докладність, висока особиста культура, 

комунікабельність, регулярність, доступність, самостійність, хороша організація роботи, знання 

асортименту продуктів, що продаються, хороша пам'ять. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Книгарський технікум ім. Стефана Жеромського вул. Стефана Жеромського 81 (Беляни) 

 

[STR.37] 

 

ТЕХНІК ДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 

 



ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік друкарських процесів вміє виготовляти флексографічні друкарські форми, друкувати з 

використанням флексографічних друкарських форм і виготовляти офсетні друкарські форми, 

друкувати наклад з офсетних друкарських форм, а також планувати друкарську продукцію та 

контролювати хід поліграфічної продукції. 

Технік друкарських процесів може працювати, зокрема: 

• в друкарнях та палітурних закладах, 

• в фірмах, що надають поліграфічні послуги, 

• в ремісничих фірмах, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати у великій компанії в колективі під наглядом або керуючи колективом, в 

постійних умовах і при штучному освітленні, в машинному відділенні та в підготовчій майстерні 

або в офісі, в закритому приміщенні (добре провітрюваному та опалювальному), часто з 

сильним шумом, спричиненим машинами, матимеш контакт з друкарськими фарбами, 

розчинниками та іншими хімічними речовинами, з ненормованим робочим графіком залежно 

від типу виробництва (часто в тризмінній системі роботи). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Терплячість, докладність, фізична витривалість, зосередженість, естетична чутливість, технічні 

навички, моторика, спостережливість і зібраність, регулярність, відчуття кольору, стійкість до 

роботи під тиском часу, керування невеликими колективами, планування власної та командної 

роботи, готовність до постійного навчання та здобування нових вмінь. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Поліграфічний технікум вул. Ставки 14 (Середмістя) 

 

[STR. 38] 

 

ТЕХНІК ЗВУКОЗАПИСУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік звукозапису повинен бути готовим до запису, монтажу звукового матеріалу, його 

обробки та архівування, постпродукції звукового матеріалу, використання системи MIDI. 

 

Технік звукозапису може працювати, зокрема: 

• в театрі, філармонії, опері, 

• у студіях звукозапису на радіо чи телебаченні, радіостанціях як звукорежисер, 

• в художніх і рекламних агентствах, 

• в агентствах, що організовують заходи та фестивалі, 

• на телевізійних станціях, 

• в незалежних продакшн-студіях, 

• на кіностудіях, 

• у культурних осередках, 



• у тимчасових приміщеннях, таких як телевізійні фургони, студії звукозапису у відкритих або 

імпровізованих приміщеннях, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в стабільних умовах, у тиші та спокої, переважно індивідуально, але також у 

групі людей, які беруть участь у записі, найчастіше в закритих приміщеннях зі штучним 

освітленням, часто з кондиціонером, зазвичай сидячи за консоллю чи комп’ютером, з 

ненормованим робочим днем в залежності від виду реалізованої продукції, в будь-який час 

доби і щодня (в т. ч. у свята), з можливим понаднормовим часом, іноді за мінливих погодних 

умов, в різних місцях (напіввідкритий простір, студія). 

 

ННАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Музичний слух, творча чутливість, технічні зацікавлення, здатність розподілу уваги, докладність, 

вміння працювати під тиском часу, розвинені навички обслуговування комп’ютера та Інтернету, 

висока здатність концентрації уваги, звукова та зорова уява, самоконтроль, комунікабельність, 

спостережливість, терплячість, креативність, готовність до постійного навчання, здатність 

приймати швидкі та точні рішення. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Кінематографічно-комп’ютерний технікум ім. Кшиштофа Кєшльовського вул. Польна 7 

(Середмістя) 

  

[STR. 39] 

 

ТЕХНІК З РЕКЛАМИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ: 

 

Технік з реклами вміє підготувати елементи рекламної стратегії, створення реклами, 

виготовлення реклами, а також спланувати та реалізувати рекламну кампанію, організувати 

продаж реклами, провести дослідження рекламного переказу. 

Технік з реклами може працювати, зокрема: 

• на підприємствах різних галузей з відділом маркетингу та продажів, 

• в компаніях рекламної та медіаіндустрії, 

• в офісах у відділах реклами, 

• в рекламних агентствах, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в команді під наглядом керівника, іноді в 

безпосередньому контакті з людьми або в проектній команді, в офісі та поза ним (зустрічі з 

клієнтами, медійними агентствами, рекламними агентствами, друкарнями), маючи 

нерегулярних робочий час, з використанням комп’ютера та спеціалізованого обладнання і 

програмного забезпечення. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 



Креативність, артистичні/мистецькі/творчі здібності, комунікабельність, терплячість, 

самостійність, готовність працювати під тиском часу, точність і послідовність у діях, 

оперативність і результативність, власна ініціатива, відкритість до інновацій, гнучкість і 

відкритість до змін, високий рівень емоційного інтелекту, вміння співпрацювати з людьми, 

готовність до постійного навчання, вміння презентувати результати своєї праці. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Книгарський технікум ім. Стефана Жеромського вул. Стефана Жеромського 81 (Беляни) 

 Економічний технікум №8 вул. Фредерика Жоліо-Кюрі 13 (Мокотув) 

 Технікум № 10 ім. Еугеніуша Квятковського вул. Щеншлівіцка 46 (Охота) 

 Технікум № 2 з інтеграційними відділами вул. Щавніцка 1 (Прага- Полуднє) – інтеграційний 

відділ  

 Поліграфічний технікум вул. Ставки 14 (Середмістя) 

 Технікум № 29 вул. Огродова 16 (Воля) 

 Механічний технікум № 7 ім. Яна Кілінського вул. Фелінського 13 (Жолібож) 

 

[STR. 40] 

 

ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ 

 

ГАСТРОНОМІЯ, ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС І ТУРИЗМ 

 

[STR. 41] 

КОНДИТЕР 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Кондитер вміє обслуговувати машини та обладнання для виробництва кондитерських виробів, 

зберігати сировину, напівфабрикати та кондитерські вироби. Вміє виготовляти напівфабрикати 

та кондитерські вироби, робити прикраси для кондитерських виробів. 

Кондитер може працювати, зокрема: 

• в кондитерських, 

• в готелях, 

• у виробничих цехах, 

• в санаторіях, 

• в магазинах з морозивом, 

• в кафе, 

• в ресторанах, 

• у власній кондитерській фірмі. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в закритих приміщеннях, де часто панує висока температура повітря, як 

самостійно, так і в групі, переважно стоячи, в середньому 9 годин – вдень і вночі, у неробочі 

дні, у спеціальному робочому одязі (білий фартух і шапка або ковпак), маючи актуальну 

санітарну книжку. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДІН ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 



Хороший фізичний стан, сенсомоторика, добре розвинені відчуття смаку та нюху, хороша 

зорово-рухова координація, художній підхід, творче мислення та уява, дбайливе ставлення до 

деталей, терплячість, самовладання, старанність, докладність, спостережливість, уміння 

працювати в команді. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа І рівня № 20 ім. проф. Станіслава Бергера вул. Майданська 30/36 (Прага- 

Полуднє) 

 Галузева гастрономічна школа I рівня вул. Познанска 6/8 (Середмістя) 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи. 

 

[STR. 42] 

 

ОФІЦІАНТ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Офіціант обслуговує гостей і готує страви і напої, крім того займається розрахунком послуг 

офіціанта. 

 

Офіціант може працювати, зокрема: 

• в ресторанах, 

• в закладах громадського харчування, 

• в готелях, 

• в кав’ярнях, клубах, дискотеках, 

• в кейтерінгових фірмах, 

• під час спеціальних заходів, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

 

Будеш працювати здебільшого індивідуально, а також у команді, у безпосередньому контакті з 

людьми, з ненормованим робочим графіком залежно від специфіки роботи, у будь-який час 

доби та щодня (іноді у святкові дні), у приміщенні, часом на вулиці (сади, заходи під відкритим 

небом). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, спостережливість, креативність, терплячість, доброзичливість і відкритість, 

уважність до дрібниць, докладність, емоційна стійкість, еластичність і відкритість до змін, 

готовність до постійного навчання, висока особиста культура, здатність розподілу уваги, 

самостійність, почуття гумору, готовність до роботи у швидкому темпі, легкість переходу від 

одного виду діяльності до іншого, стійкість до тривалих фізичних навантажень, здатність 

справлятися з емоціями клієнтів і тиском оточення, готовність працювати в різноманітних 

умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева споживчо-гастрономічна школа ім. Івана Павла ІІ вул. Коморська 17/23 (Прага-

Полуднє) 

 Галузеві школи І рівня - багатопрофільні відділи 



 

[STR. 43] 

 

КУХАР 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Кухар вміє оцінювати якість продуктів, зберігати та обробляти продукти, підготовляти робоче 

місце, обслуговувати гастрономічне обладнання. Він може приготувати холодні, гарячі страви 

та основні десерти, а також їх подати. 

 

Кухар може працювати, зокрема: 

• в ресторанах, 

• в закладах громадського харчування, 

• в готелях, 

• в кав’ярнях, клубах, дискотеках, 

• в кейтерінгових фірмах, 

• під час спеціальних заходів, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в основному індивідуально, але також у команді, вручну та механічно з 

використанням відповідних інструментів та обладнання для обробки харчових продуктів, у 

приміщенні, при високих температурах та високій вологості, іноді на відкритому повітрі (сади, 

заходи під відкритим небом), при денному та штучному освітленні і в місцях з витяжною 

системою вентиляції, часто в безпосередньому контакті з людьми, з ненормованим робочим 

графіком залежно від специфіки роботи, в будь-який час доби і щодня (іноді в святкові дні). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, спостережливість, креативність, терплячість, уважність до дрібниць, 

докладність, емоційна стійкість, еластичність і відкритість до змін, готовність до постійного 

навчання, висока особиста культура, самостійність, здатність розподілу уваги, готовність 

працювати у швидкому темпі, легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, стійкість 

до тривалих фізичних навантажень, здатність справлятися з емоціями клієнтів і тиском 

оточення, готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа I рівня № 20 ім. проф. Станіслава Бергера вул. Майданська 30/36 (Прага-

Полуднє) 

 Галузева споживчо-гастрономічна школа ім. Івана Павла ІІ вул. Коморська 17/23 (Прага- 

Полуднє) загальний відділ і інтеграційний відділ 

 Галузева гастрономічна школа I рівня вул. Познанська 6/8 (Середмістя) 

 Галузева школа І рівня № 6 ім. Міхала Конарського вул. Окопова 55a (Воля) 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

 

[STR. 44] 

 

ПЕКАР 



 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Пекар повинен уміти зберігати хлібобулочну сировину, харчові добавки і допоміжні матеріали, 

готувати сировину і готувати хлібобулочні напівфабрикати, розділяти тісто і формувати 

хлібобулочні вироби, здійснювати розробку заготовок і випікання хліба, відвантажувати готову 

продукцію. 

 

Пекар може працювати, зокрема: 

• у пекарнях, 

• у виробничих цехах, 

• на складах готової продукції, 

• в супермаркетах, 

• в піцеріях, 

• в ресторанах. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в закритих приміщеннях, часто з високою температурою повітря, 

індивідуально і в команді, переважно стоячи, з необхідністю частого вставання, нахиляючись та 

часто переміщаючи різні предмети. Позмінна робота, включаючи нічні зміни, на невеликих 

пекарнях з 13:00 до 4:00. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Хороший фізичний стан, орієнтація в просторі, вміння концентрувати увагу та вирішувати 

проблеми, креативність, стресостійкість, дбання про деталі, організаторські здібності, 

самостійність, взаємодія з іншими, старанність, здатність розподілу уваги, терплячість, 

вправність. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 45] 

 

ПРАЦІВНИК ГОТЕЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Працівник готельної служби вміє підтримувати чистоту і порядок в закладі, що надає готельні 

послуги, вміє готувати і подавати сніданки, організовувати додаткові послуги в закладі, що 

надає готельні послуги. 

 

Працівник готельної служби може працювати, зокрема: 

• в готелях, пансіонатах і мотелях, 

• у заїздах, придорожних закладах, хостелах, приватних помешканнях, 

• в будинках відпочинку та СПА-центрах, 

• у базах відпочинку та санаторіях, 

• в туристичних фірмах, туристичних агентствах і туристичних інформаційних центрах, 

• на поромному, залізничному та повітряному транспорті. 



 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого індивідуально, але також і в команді, у безпосередньому 

контакті з людьми, з ненормованим робочим графіком залежно від специфіки роботи, у будь-

який час доби та щодня (іноді у святкові дні), у змінних умовах, у приміщенні, іноді на 

відкритому повітрі. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, спостережливість, креативність, терплячість, доброзичливість і відкритість, 

дбання про деталі, докладність, емоційна стійкість, висока особиста культура, самостійність, 

асертивність, здатність розподілу уваги, готовність працювати у швидкому темпі, легкість 

переходу від одного виду діяльності до іншого, стійкість до тривалих фізичних навантажень, 

готовність створювати та підтримувати мережу контактів з клієнтами, менеджерські 

зацікавлення, здатність справлятися з емоціями клієнтів та тиском оточення, готовність до праці 

в різних умовах навколишнього середовища.  

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 46] 

 

ТЕХНІК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік готельного бізнесу вміє підтримувати чистоту і порядок у закладі, що надає готельні 

послуги, готувати і подавати сніданок, організовувати додаткові послуги в готельному закладі, 

бронювати готельні послуги, обслуговувати гостей на рецепції. 

 

Технік готельного бізнесу може працювати, зокрема: 

• в готелях, пансіонатах, мотелях, 

• у заїздах, придорожніх готелях, хостелах, приватних помешканнях,  

•  у будинках відпочинку та СПА-центрах, базах відпочинку та санаторіях, 

• в турфірмах, туристичних агентствах і туристичних інформаційних центрах,  

• займатися власною економічною діяльністю. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого індивідуально, але також у команді, у безпосередньому контакті 

з людьми, також на рецепції чи в офісі менеджера готелю, з ненормованим робочим графіком 

залежно від специфіки роботи, у будь-який час доби та щодня (іноді у святкові дні), у змінних 

умовах, у приміщенні, іноді на відкритому повітрі. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, спостережливість, терплячість, доброзичливість і відкритість, дбайливе 

ставлення до деталей, докладність, емоційна стійкість, висока особиста культура, самостійність, 

асертивність, здатність розподілу уваги, готовність працювати у швидкому темпі, легкість 

переходу від одного виду діяльності до іншого, стійкість до тривалих фізичних навантажень, 

готовність створювати та підтримувати мережу контактів з клієнтами, менеджерські 



зацікавлення, вміння справлятися з емоціями клієнтів та тиском оточення, готовність 

працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Економічний технікум № 5 вул. Стефана Жеромського 22/28 (Беляни) 

 Готельно-туристично-гастрономічний технікум №r 21 вул. Красноленцька 3 (Мокотув) 

 Готельно-гастрономічний технікум №2 ім. проф. Станіслава Бергера вул. Майданська 30/36 

(Прага- Полуднє) 

 Технікум № 20 вул. Ратушова 13 (Прага- Пулноц) 

 Гострономічно-готельний технікум № 1 вул. Познанська 6/8 (Середмістя) 

 Технікум № 11 ім. Пьотра Висоцького вул. Св. Яцка Одровонжа 19 (Таргувек) 

 Технікум № 26 вул. Окопова 55a (Воля) 

 Технікум № 29 вул. Огродова 16 (Воля) 

 

 

[STR. 47] 

 

ТЕХНІК З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік з організації туризму може проектувати та замовляти туристичні заходи та послуги. 

Компетентний у наданні туристичної інформації, обслуговуванні клієнтів, що користуються 

туристичними послугами, розрахунках туристичних послуг і заходів. 

 

 Технік з організації туризму може працювати, зокрема: 

• в пансіонатах і мотелях, 

• в апартаментах, які здаються, 

• у заїздах, придорожних закладах, хостелах, приватних помешканнях, 

• на курортах, 

• в турфірмах, туристичних агентствах і туристичних інформаційних центрах. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого індивідуально, але також у команді, у безпосередньому контакті 

з людьми, як промоутер туристичних послуг, з ненормованим робочим графіком залежно від 

специфіки роботи, у будь-який час доби та щодня (іноді у святкові дні), у змінних умовах, у 

приміщенні, іноді на вулиці. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, спостережливість, креативність, терплячість, доброзичливість і відкритість, 

дбайливе ставлення до деталей, докладність, емоційна стійкість, висока особиста культура, 

самостійність, асертивність, здатність розподілу уваги, готовність працювати у швидкому темпі, 

легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, стійкість до тривалих фізичних 

навантажень, готовність створювати та підтримувати мережу контактів з клієнтами, 

менеджерські зацікавлення, вміння справлятися з емоціями клієнтів та тиском оточення, 

готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 



ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 25 ім. Станіслава Сташіца вул. Влоджімєжа Пежинського 10 (Беляни) 

 Готельно-туристично-гастрономічний технікум № 21 вул. Красноленцька 3 (Мокотув) 

 Технікум № 12 вул. Сєнніцка 15 (Прага-Полуднє) 

 Технікум № 20 вул. Ратушова 13 (Прага-Пулноц) 

 Технікум № 11 ім. Пьотра Висоцького вул. Св. Яцка Одровонжа 19 (Таргувек) 

 Технікум № 8 ім. Яна Карського вул. Джєчі Варшави 42 (Урсус) 

 Технікум № 3 ім. Людвіка Кривіцького вул. Хлодна 36/46 (Воля) 

 Технікум № 29 вул. Огродова 16 (Воля) 

 

[STR. 48] 

 

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-технолог харчових продуктів - це професія, завдяки якій Ти здобудеш детальну 

інформацію про їжу та способи її приготування. Організовує та контролює виробництво 

харчових продуктів. 

Технік-технолог харчових продуктів може працювати, зокрема: 

• в закладах громадського харчування, в молекулярній кухні, 

• в компаніях, що займаються зберіганням та розповсюдженням харчових продуктів, 

• у своїй фірмі в галузі харчової промисловості, 

• на підприємствах харчової промисловості у відділах: виробництво, постачання, контроль 

якості сировини та продуктів харчування, 

• в аналітичних лабораторіях, на приватних молочних фермах. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в закритому приміщенні, у групі, протягом змінних годин, робота може 

вимагати позмінної роботи, зазвичай не більше 8 годин на день, в стоячій позиції та в робочому 

одязі. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Гострий зір, розрізнення кольорів, гострий слух, відчуття рівноваги, тактильне відчуття, відчуття 

смаку, нюху, зорово-рухова координація, спостережливість, вправність, ретельність, 

сумлінність, регулярність, самостійність, хороша організація роботи, докладність, уміння 

співпрацювати в команді, технічний талант (уміння використовувати різні інструменти). 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Споживчо-гастрономічний технікум ім. Івана Павла ІІ вул. Коморська 17/23 (Прага-Полуднє) 

 

[STR. 49] 

 

ТЕХНІК З ХАРЧУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 



Технік з харчування та громадського харчування вміє оцінювати якість продуктів, зберігати 

продукти, обробляти продукти та підготовляти робоче місце, обслуговувати гастрономічне 

обладнання, готувати холодні, гарячі страви та основні десерти. Вміє подавати страви та 

оцінювати якість страв, планувати харчування з урахуванням альтернативних способів 

харчування, організовувати харчування на гастрономічному виробництві, надавати 

гастрономічні послуги, видавати їжу та напої. 

 

Технік з харчування та громадського харчування може працювати, зокрема: 

• в ресторанах, 

• в закладах громадського харчування, 

• в готелях, 

• в кав’ярнях, клубах, дискотеках, 

• в кейтерингових фірмах, 

• під час спеціальних заходів, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ  

Будеш працювати в основному індивідуально, але також в команді, вручну та механічно з 

використанням відповідних інструментів та обладнання для обробки харчових продуктів, у 

приміщенні, при високих температурах та високій вологості, іноді на відкритому повітрі (сади, 

заходи під відкритим небом), при денному та штучному освітленні і в місцях з витяжною 

системою вентиляції, часто в безпосередньому контакті з людьми, з ненормованим робочим 

графіком залежно від специфіки роботи, в будь-який час доби і щодня (іноді у святкові дні). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, спостережливість, креативність, терплячість, доброзичливість і відкритість, 

докладність, еластичність і відкритість до змін, готовність до постійного навчання, висока 

особистісна культура, самостійність, асертивність, здатність розподілу уваги, готовність 

працювати у швидкому темпі, легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, стійкість 

до тривалих фізичних навантажень, готовність створювати та підтримувати мережу контактів з 

клієнтами, здатність справлятися з емоціями клієнтів та тиском оточення. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Готельний туристично-гастрономічний технікум № 21 вул. Красноленцька 3 (Мокотув) 

 Гастрономічно-готельний технікум № 2 ім. проф. Станіслава Бергера вул. Майданська 30/36 

(Прага-Полуднє) 

 Споживчо-гастрономічний технікумі м. Івана Павла II вул. Коморська 17/23 (Прага-Полуднє) 

 Гастрономічно-готельний технікум № 1 вул. Познанська 6/8 (Середмістя) 

 Технікум № 26 вул. Окопова 55a (Воля) 

 

[STR. 50] 

 

ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ 

 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

[STR. 51] 



 

АВТОМАТИЗАТОР 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Автоматизатор повинен бути готовий до встановлення, запуску та експлуатації систем 

промислової автоматизації. 

Автоматизатор може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• у виробничих компаніях електронної промисловості, 

• в сервісних компаніях (монтаж, розбудова та ремонт елементів і систем автоматизації), 

• в майстернях з ремонту електронного обладнання, 

• на виробничих і ремонтних підприємствах з використанням систем автоматизації, 

• в дослідницьких лабораторіях, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, витривалість і терплячість, самостійність і самовладання, технічні та IT 

зацікавлення, стійкість до роботи під тиском часу, бажання співпрацювати, готовність до 

постійного навчання, готовність до роботи в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

* Галузева школа І рівня №12 вул. Об’яздова 3 (Прага-Пулноц) 

 

[STR. 52] 

ЕЛЕКТРОТЕХНІК 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Електротехнік може складати електронні компоненти та схеми на друкованих платах, 

виконувати електронні установки та встановлювати електронні пристрої, запускати їх, 

розбирати та підготовляти до утилізації електронні компоненти, пристрої та установки. 

Електротехнік може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• у виробничих компаніях електронної галузі, 

• в сервісних компаніях (монтаж, будівництво та ремонт електронних компонентів і пристроїв), 

• в майстернях з ремонту електронного обладнання, 

• в дослідницьких лабораторіях, 

• в компаніях електротехнічної та електронної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в основному індивідуально, іноді в робочій групі, з окремими місцями праці 

або на виробничих лініях, в різних службах, приміщеннях, обладнаних відповідними 

стільницями, пристроями і сервісним обладнанням, в проектних бюро, майстернях, виробничих 



цехах, іноді у клієнта, 8 годин в день, іноді позмінно, в стоячій і сидячій позиції, також за 

комп'ютером або паяльною станцією та іншими спеціалізованими інструментами. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, витривалість і терплячість, оперативність і результативність, самостійність і 

самовладання, готовність працювати індивідуально, готовність до співпраці, технічні 

зацікавлення, стійкість до роботи під тиском часу, готовність до постійного навчання, до роботи 

в швидкому темпі і в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

галузева школа І рівня № 12 вул. Об’яздова 3 (Прага-Пулноц) 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

[STR. 53] 

ЕЛЕКТРИК 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Електрик уміє виготовляти і підключати електроустаткування на підставі технічної документації, 

монтувати і запускати електричні машини і прилади, проводити технічне обслуговування 

електроустаткування, машин і приладів. 

 

Електрик може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• в сервісних організаціях (ремонт електрообладнання: машин, апаратів та побутового 

обладнання), 

• в енергетичних закладах і на електростанціях, 

• на підприємствах з виробництва та експлуатації електричних машин і апаратів, 

• в будівельних компаніях, які займаються комплексним будівництвом будівель, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• на підприємствах, що надають послуги з ремонту електроустаткування, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в колективі або індивідуально, в закритих приміщеннях - цехах або 

машинних залах, іноді в шумі. Протягом 8 годин, іноді позмінно, з можливістю понаднормової 

роботи, виконуючи роботу, що потребує вирішення технічних проблем. Після отримання 

кваліфікаційного сертифіката, що дозволяє управляти обладнанням, установками та мережами 

на посаді наглядача та/або оператора (у сфері експлуатації, технічного обслуговування, 

ремонту, монтажу, контролю та вимірювання) пристроїв, установок та електромереж з 

напругою не вище 1 кВ і підключенням до електроживлення. 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Стресостійкість, терплячість, докладність, креативність, спостережливість, добре розвинена 

моторика рук, технічні зацікавлення, просторова уява, зорово-рухова координація, відсутність 

страху висоти, відчуття рівноваги, конструкторська і технічна уява, здатність приймати рішення, 



здатність розподілу уваги, готовність до постійного навчання, роботи у швидкому темпі та в 

різноманітних умовах навколишнього середовища. 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

[STR. 54] 

МЕХАТРОНІК 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Мехатронік вміє збирати, запускати та обслуговувати мехатронні пристрої та системи 

Мехатронік може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• у виробничих компаніях електротехнічної промисловості, 

• в сервісних компаніях (монтаж, виготовлення та ремонт електронних компонентів і 

пристроїв), 

• в майстернях з ремонту електронного обладнання, 

• в дослідницьких лабораторіях, 

• в компаніях електротехнічної та електронної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого індивідуально, іноді в робочій групі, у виробничих цехах або у 

приміщеннях, на виробничих лініях, в стоячій та сидячій позиції, 8 годин на день, іноді 

позмінно, а часто й у позазмінний робочий час – ліквідуючи аварії, у складних умовах, в межах 

дії електромагнітного поля. 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, витривалість і терплячість, самостійність і самовладання, технічні та ІТ 

зацікавлення, стійкість до праці під тиском часу, готовність до співпраці, постійного навчання, 

роботи в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

ДЕ ДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа I рівня № 12 вул. Об’яздова 3 (Прага-Пулноц) 

[STR.55] 

МОНТАЖНИК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИСТРОЇВ  

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Монтажник телекомунікаційних мереж та пристроїв має компетенції в сфері монтажу та 

обслуговування телекомунікаційних ліній, вимірювання параметрів передачі в 

телекомунікаційних лініях, монтажу та налаштування абонентських пристроїв. 

Монтажник телекомунікаційних мереж та пристроїв може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• в сервісних організаціях (ремонт електрообладнання: машин, апаратів та побутового 

обладнання), 

• в енергетичних закладах та на електростанціях, 



• на підприємствах з виробництва та експлуатації електричних машин і апаратів, 

• в будівельних компаніях, які займаються комплексним будівництвом будівель, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• на підприємствах, що надають послуги з ремонту електроустаткування, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати по 8 годин, іноді позмінно, з можливістю понаднормової роботи та роботи у 

вихідні дні, плануючи та організуючи власну роботу, індивідуально або в команді, як у 

приміщенні, так і на відкритому повітрі, часто переїжджаючи та долаючи великі відстані, на 

висоті та в каналах і підвалах. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Хороший фізичний стан, спостережливість, докладність, терплячість, уміння концентрувати 

увагу, спритність, самодисципліна, стресостійкість, технічні навички, зорово-моторна 

координація, розрізнення кольорів, легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, 

самостійність, комунікабельність, самоконтроль, витривалість, готовність до праці в різних 

погодних умовах, вміння дотримуватися правил, норм і стандартів, здатність вирішувати 

технічні проблеми, відсутність страху висоти. 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

[STR. 56] 

ТЕХНІК-АВТОМАТИК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-автоматик вміє встановлювати, запускати та обслуговувати системи промислової 

автоматизації, організувати та виконувати роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням, 

діагностикою та ремонтом систем промислової автоматизації. 

 

Технік-автоматик може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• у виробничих компаніях електронної промисловості, 

• в сервісних компаніях (монтаж, розбудова та ремонт елементів і систем автоматизації), 

• в майстернях по ремонту електронного обладнання, 

• на виробничих і ремонтних підприємствах з використанням систем автоматизації, 

• в дослідницьких лабораторіях, 

• на підприємствах електротехнічної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ  



Будеш працювати здебільшого індивідуально, іноді в робочій групі, у виробничих цехах або 

приміщеннях, на виробничих лініях, іноді у важких умовах: шум і забруднення повітря, в стоячій 

і сидячій позиції, також за комп’ютером і панеллю управління, 8 годин на день, іноді позмінно. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, витривалість і терплячість, самостійність і самоконтроль, технічні та ІТ 

зацікавлення, стійкість до праці під тиском часу, готовність до співпраці, постійного навчання, 

роботи в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

Механічний технікум №5 ім. Стефана Старжинського вул. Об’яздова 3 (Прага-Пулноц)  

 

[STR. 57] 

 

ТЕХНІК З ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік з холодильного обладнання та кондиціонування повітря повинен бути підготовлений 

до робіт, пов’язаних із монтажем, налаштуванням та експлуатацією холодильного, 

кондиціонованого та теплонасосного обладнання та установок. Може організувати роботу з 

цим пов’язану. 

Технік з холодильного обладнання та кондиціонування повітря може працювати, зокрема: 

• в проектно-сервісних компаніях (проектування, сервісне та технічне обслуговування, ремонт 

даного виду установок), 

• в ремонті харчової, транспортної, морської, ІТ, комерційної, побутової техніки, 

• в будівельно-монтажних компаніях (інвестиції, ремонти, ліквідація аварій установок), 

• у центральних офісах банків, серверних кімнатах, центрах обробки даних, 

• в лікарнях, 

• на пивоварнях і підприємствах харчової промисловості, 

• у магазинах фруктів та овочів, 

• в промислових холодильних камерах, 

• в сервісному обслуговуванні приладів як уповноважений представник виробника, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в групі, в приміщеннях з холодильними камерами, 

механічній або електричній майстерні, в монтажних цехах або в індивідуальних клієнтів, у 

випадку кондиціонування повітря – в будівлях, що будуються або вже використовуються, на 

відкритому повітрі (дах, стіна будівлі). Робота по 8 годин, часто позмінно, у режимі очікування 

до праці у разі поломок і аварійного ремонту установок, виконуючи роботи, які вимагають 

усунення технічних неполадок. Після отримання кваліфікаційного сертифіката «Е» на право 

займатися: експлуатацією компресорів і обладнання, що працює під тиском, експлуатацією, 

технічним обслуговуванням і монтажем установок і електромереж напругою до 1 кВ, працюючи 

з електроустаткуванням підключеним до електроживлення та на висоті.  

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 



 

Зорово-рухова координація, розвинена спритність рук, технічні зацікавлення, просторова, 

конструкторська та технічна уява, самостійність і самоконтроль, докладність і відповідальність 

за свої дії, здатність концентрувати увагу, готовність співпрацювати в команді, планувати власну 

та командну роботу, ретельність, спостережливість, легкість переходу від одного виду 

діяльності до іншого, готовність до постійного навчання і здобування нових вмінь.  

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 27 ім. Юзефа Завадзького вул. Саска 78 (Прага-Полуднє) 

 

[STR.58] 

 

ТЕХНІК-ЕЛЕКТРОНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-електронік може збирати електронні компоненти та схеми на друкованих платах, 

робити електронні установки та встановлювати електронні пристрої, розбирати та підготовляти 

електронні компоненти, пристрої та установки до утилізації, забезпечувати їх технічне 

обслуговування та ремонт. 

Технік-електронік може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• у виробничих компаніях електронної промисловості, 

• в сервісних компаніях (монтаж, будівництво та ремонт електронних компонентів і пристроїв), 

• в майстернях з ремонту електронного обладнання, 

• в дослідницьких лабораторіях, 

• в компаніях електротехнічної та електронної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в основному індивідуально, іноді в робочій групі, з окремими робочими 

місцями або на виробничих лініях, у різних службах, приміщеннях, обладнаних відповідними 

стільницями, пристроями та сервісним обладнанням, в конструкторських бюро, майстернях, 

виробничих цехах, іноді у клієнта. По 8 годин на день, іноді позмінно, в стоячій і сидячій 

позиції, також за комп'ютером, паяльною станцією та використовуючи інші спеціальні 

інструменти. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, витривалість і терплячість, оперативність і результативність, самостійність і 

самоконтроль, готовність працювати індивідуально, готовність до співпраці, технічні 

зацікавлення, стійкість до праці під тиском часу, готовність до постійного навчання та роботи у 

швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Електротехнічно-електронічний технікум № 1 вул. Еміліана Конопчинського 4 (Середмістя)  

 Електронічний технікум № 1 вул. Марчіна Каспшака 19/21 (Воля) 



 Електронічний технікум № 3 ім. Солдатів Армії Крайової "Żywiciel" вул. Генерала Юзефа 

Зайончка (Жолібож) 

[STR. 59] 

 

ТЕХНІК-ЕЛЕКТРИК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-електрик уміє виготовляти і підключати електроустаткування на підставі технічної 

документації, монтувати і запускати електричні машини і апарати, здійснювати їх експлуатацію 

та технічне обслуговування. 

Технік-електрик може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах; 

• в сервісних компаніях (ремонт електрообладнання: електричних машин, електрообладнання 

та побутового обладнання), 

• в енергетичних закладах і на електростанціях, 

• на підприємствах з виробництва та експлуатації електричних машин і пристроїв, 

• в будівельних компаніях, які займаються комплексним будівництвом будівель, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• на підприємствах, що надають послуги з ремонту електроустановок, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в команді або індивідуально, в закритих приміщеннях - цехах або машинних 

залах, іноді в шумі, по 8 годин позмінно, з можливістю понаднормової роботи; виконуючи дії, 

які вимагають вирішення технічних проблем. Після отримання кваліфікаційного сертифіката, що 

дозволяє керувати обладнанням, установками та мережами на посаді наглядача та/або 

оператора (у сфері експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, монтажу, контролю та 

вимірювання) пристроїв, установок та електромереж з напругою не вище 1 кВ і підключенням 

до електроживлення. 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Стресостійкість, терплячість, докладність, креативність, спостережливість, розвинена спритність 

рук, технічні зацікавлення, просторова уява, зорово-рухова координація, відсутність страху 

висоти, відчуття рівноваги, конструкторська та технічна уява, здатність приймати рішення, 

керувати малими командами, планувати власну та командну роботу, здатність розподілу уваги, 

готовність до постійного навчання, здобування нових вмінь та роботи у швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 7 вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 Технікум № 6 вул. Таргова 86 (Прага- Пулноц) 

 Електронічний технікум ім. Солдатів Армії Крайової “Żywiciel” вул. Генерала Юзефа 

Зайончка 7 (Жолібож) 

 Електротехнічний технікум № 2 ім. Синів Полку вул. Генерала Юзефа Зайончка 7 (Жолібож) 

 

[STR. 60] 

 



ТЕХНІК-ЕНЕРГЕТИК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-енергетик підготовлений до монтажу та введення в експлуатацію пристроїв для 

передачі та розподілу електричної та теплової енергії, їх обслуговування, техоглядів і виконання 

вимірювань параметрів пристроїв та установок для передачі і розподілу електричної та 

теплової енергії. Він може монтувати та вводити в експлуатацію пристрої для виробництва 

електроенергії та тепла, здійснювати їх технічне обслуговування, виконувати перевірки та 

вимірювання параметрів цих пристроїв та установок. 

Технік-енергетик може працювати, зокрема: 

• на електростанціях, теплоцентралях або теплоелектростанціях, 

• в енергетичних закладах, які займаються експлуатацією установок і пристроїв для передачі та 

розподілу електроенергії, 

• в енергетичних закладах, які займаються експлуатацією установок і пристроїв для передачі та 

розподілу теплової енергії, 

• в сервісних компаніях (ремонт енергетичних установок і пристроїв), 

• на підприємствах з виробництва та експлуатації енергетичного обладнання, 

• на великих промислових підприємствах, які вимагають присутності людини зі знаннями 

енергетики, 

• в диспетчерських, що керують передачею та розподілом електроенергії та тепла, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого в команді під наглядом, рідко індивідуально, виконуючи 

доручення свого керівництва та наглядових служб; на вулиці та всередині будинків, у 

приміщеннях, у машинних цехах. По 8 годин, часто позмінно (в тому числі вночі), з можливістю 

понаднормової роботи; здійснюючи діяльність, яка вимагає вирішення технічних проблем. 

Після отримання кваліфікаційного сертифіката, що дозволяє керувати обладнанням, 

установками та мережами на посаді наглядача та/або оператора (у сфері експлуатації, 

технічного обслуговування, ремонту, монтажу, контролю та вимірювання) пристроїв, установок 

та електромереж з напругою не вище 1 кВ і підключенням до електроживлення та на висоті. 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, самоконтроль, дуже високий рівень відповідальності, комунікабельність, зорово-

рухова координація; спостережливість, відсутність страху висоти та рівновага, рефлекторність, 

концентрація та здатність розподілу уваги, готовність до співпраці, готовність працювати у 

швидкому темпі, легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, стійкість до 

довготривалих навантажень, готовність дотримуватися процедур та підпорядковуватися 

керівництву, стресостійкість, розвинена справність рук, технічні зацікавлення, просторова, 

конструкторська та технічна уява, керування невеликими командами, планування власної та 

командної роботи, готовність до постійного навчання та здобування нових навичок, готовність 

працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Механічний технікум № 5 ім. Стефана Стажинського вул. Об’яздова 3 (Прага-Пулноц) 

 



[STR. 61] 

 

ТЕХНІК-ІНФОРМАТИК 

 

OPIS ZAWODU 

 

Технік-інформатик може підготувати комп’ютерну систему та периферійні пристрої (принтери, 

плотери, сканери, проектори) до роботи, адмініструвати операційні системи, обслуговувати та 

ремонтувати пристрої комп’ютерної техніки. Він компетентний у підготовці та експлуатації 

локальної комп’ютерної мережі, створенні та адмініструванні веб-сайтів, створенні, 

адмініструванні та використанні реляційних баз даних, програмуванні веб-додатків, створенні 

та адмініструванні систем керування контентом. 

 

Технік-інформатик може працювати, зокрема: 

• в компаніях, що займаються розробкою та експлуатацією комп'ютерного програмного 

забезпечення, 

• в компаніях з адміністрування комп'ютерних мереж, 

• в комп'ютерних магазинах, 

• в пунктах обслуговування, 

• у науково-дослідних і наукових підрозділах, 

• в установах, банках і на підприємствах у відділах ІТ-сервісу, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати по 8 годин, позмінно, з можливістю понаднормової роботи, переважно 

індивідуально, але іноді в групі, в закритих приміщеннях, переважно при штучному освітленні, 

за моніторами комп’ютерів, з використанням периферійних пристроїв: принтерів, плотерів, 

сканерів, проекторів, в межах дії електромагнітного поля, переважно в положенні сидячи, 

схиляючись. 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Комунікабельність, стресостійкість, терплячість, докладність, спостережливість, хороша пам'ять, 

спритність рук, зорово-рухова координація, вміння приймати рішення, керувати невеликими 

командами, здатність розподілу уваги, готовність до постійного навчання та здобування нових 

вмінь, спритність, ретельність, хороша організація власної роботи, вміння концентрувати увагу, 

логічне мислення, співробітництво та співпраця в команді (групі), вміння приймати швидкі та 

правильні рішення, ІТ зацікавлення, техніко-математичні здібності, вміння працювати у 

швидкому темпі, творча уява та мислення. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 25 ім. Станіслава Сташіца вул. Влоджімєжа Пежинського 10 (Беляни) 

 Технікум Mechatroniczne № 1 вул. Вішньова 56 (Мокотув) – загальний і двомовний відділ 

 Технікум № 24 вул. Урбаністув 3 (Охота) 

Технікум зв’язку ім. проф. др. інж. Януша Грошковського Алея Станув З’єдночоних 24 (Прага-

Полуднє) 

 Механічний технікум № 5 ім. Стефана Стажинського вул. Об’яздова 3 (Прага-Пулноц) 

 Геологічно-геодезично-дорожний технікум ім. проф. др. Станіслава Клюжняка вул. Юзефа 

Шанайця 5 (Прага-Пулноц) 



 Кінематографічно-комп’ютерний технікум ім. Кшиштофа Кєшльовського вул. Польна 7 

(Середмістя) 

Технікум № 8 ім. Яна Карського вул. Джєчі Варшави 42 (Урсус) 

 Авіаційний технікум № 9 ім. Героїв Нарвіку вул. Гладка 16 (Влохи) 

 Електронічний технікум № 1 вул. Марчіна Каспшака 19/21 (Воля) 

 Електронічний технікум ім. Солдатів Армії Крайової “Żywiciel” вул. Генерала Юзефа 

Зайончка 7 (Жолібож) 

 

 

[STR. 62] 

 

ТЕХНІК-МЕХАТРОНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік-мехатронік володіє компетенціями з монтажу мехатронних пристроїв і систем, введення 

їх в експлуатацію, технічного обслуговування, експлуатації, підготовки технічної документації та 

програмування цих пристроїв і систем. 

Технік-мехатронік може працювати, зокрема:  

• на заводах з виготовлення елементів або систем мехатроніки та автоматизації, 

• на промислових підприємствах з використанням мехатронних пристроїв і систем, 

• в сервісно-монтажних компаніях (монтаж, розбудова та ремонт мехатронних елементів і 

систем), 

• в автомайстернях (діагностика), 

• в дослідницьких лабораторіях, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого індивідуально, іноді в робочій групі, у виробничих цехах або 

приміщеннях, на виробничих лініях, іноді в шумі, в положенні стоячи або сидячи, 8 годин на 

день, іноді позмінно, часто в позазмінний робочий час - усунення неполадок, в складних 

умовах, в межах дії електромагнітного поля. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, витривалість і терплячість, самостійність і самоконтроль, технічні та IT 

зацікавлення, стійкість до праці під тиском часу, готовність до співпраці і постійного навчання, 

готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Мехатронний технікум № 1 вул. Вішньова 56 (Мокотув) 

 Технікум № 7 вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 Електронічний технікум № 1 вул. Марчіна Каспшака 19/21 (Воля) 

 Автомобільний технікум № 3 вул. Влощянська 35 (Жолібож) 

 

[STR. 63] 

 

ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ 



 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-програміст створює та адмініструє веб-сайти, бази даних, програмує веб-додатки, 

створює та адмініструє системи управління контентом. Він компетентний у розробці, 

програмуванні та тестуванні передових веб-додатків, мобільних застосунків та застосунків для 

настільного ПК. 

Технік-програміст може працювати, зокрема: 

• в компаніях, що розробляють комп'ютерне програмне забезпечення, 

• в компаніях, що впроваджують комп'ютерне програмне забезпечення, 

• у науково-дослідних і наукових підрозділах, 

• в установах, банках і на підприємствах в ІТ відділах, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Переважно будеш працювати в сидячому положенні, в середньому 8 годин позмінно, з 

можливістю понаднормової роботи, в групі або індивідуально, у приміщенні, за моніторами 

комп’ютерів, використовуючи такі пристрої, як: принтери, плотери, проектори. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Розвинена спритність рук, зорово-рухова координація, стресостійкість, терплячість, докладність, 

спостережливість, здатність приймати рішення, керувати невеликими командами, планувати 

власну та командну роботу, здатність розподілу уваги, готовність до постійного навчання та 

здобування нових вмінь, вправність, ретельність, хороша організація власної роботи, уміння 

концентрувати увагу, співробітництво та співпраця в команді (групі), здатність приймати швидкі 

та точні рішення, технічні навички, творча уява та мислення. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 25 ім. Станіслава Сташіца вул. Пежинського 10 (Беляни) 

 Мехатронічний технікум № 1 вул. Вішньова 56 (Мокотув) 

 Технікум зв’язку ім. проф. др. інж. Януша Грошковського Алея Станув З’єдночоних 24 (Прага-

Полуднє) 

 Геологічно-геодезично-дорожній технікум ім. проф. др. Станіслава Клюжняка вул. Шайнаци 

5 (Прага-Пулноц) 

 Кінематографічно-комп’ютерний технікум ім. Кшиштофа Кєшльовського вул. Польна 7 

(Середмістя) 

 Електронічний технікум № 1 вул. Марчіна Каспшака 19/21 (Воля) 

 Електронічний технікум № 3 ім. Солдатів Армії Крайової “Żywiciel” вул. Генерала Юзефа 

Зайончка 7 (Жолібож) 

 

[STR. 64] 

 

ТЕХНІК ШИРОКОСМУГОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік широкосмугового електронного зв'язку вміє здійснювати монтаж та запускати 

установки супутникового, кабельного та ефірного телебачення, підтримувати їх експлуатацію, 



здійснювати технічне обслуговування та ремонт. Він компетентний у монтажі та введенні в 

експлуатацію позабудинкових широкосмугових мереж, їх обслуговуванні та ремонті. 

Технік широкосмугового електронного зв'язку може працювати, зокрема:  

• в компаніях, що обслуговують волоконно-оптичні лінії зв’язку, 

• у медійно-комунікаційних групах, 

• у кабельних телекомунікаційних операторів, 

• в кабельному ТБ, 

• в компаніях, що виробляють обладнання для широкосмугових мереж, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати, розвиваючи свої зацікавлення в галузі електроніки та інформатики, 

використовуючи знання сучасних волоконно-оптичних технологій, у промисловості, що 

динамічно розвивається, на посадах, пов'язаних з електричним, електронним і механічним 

монтажем електронних систем і пристроїв, пов'язаних з широкосмуговою передачею даних і 

встановленням пристроїв телепередачі та введенням їх у експлуатацію. Робота по 8 годин, 

інколи позмінно, з можливістю понаднормової роботи та роботи у вихідні, індивідуально або в 

групі, як у закритому приміщенні, так і на вулиці, за різних погодних умов, часто переїжджаючи 

та долаючи великі відстані, на висоті та в каналах і підвалах. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Хороший фізичний стан, спостережливість, докладність, терплячість, уміння концентрувати 

увагу, спритність рук і пальців, самодисципліна, стресостійкість, технічні здібності, зорово-

рухова координація, розрізнення кольорів, легкість переходу від одного виду діяльності до 

іншого, самостійність, комунікабельність, самоконтроль, витривалість, готовність працювати в 

різних погодних умовах, вміння дотримуватись правил, норм і стандартів, вміння вирішувати 

технічні проблеми, відсутність страху висоти. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум зв’язку ім. проф. др. інж. Януша Грошковського Алея Станув З’єдночоних 24 (Прага-

Полуднє) 

 

[STR. 65] 

 

ТЕХНІК-ТЕЛЕІНФОРМАТИК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-телеінформатик повинен бути підготовлений до впровадження в експлуатацію 

комп’ютерних систем, монтажу структурної кабельної розводки локальних комп’ютерних 

мереж, встановлення та конфігурації пристроїв локальної мережі, впровадження та експлуатації 

мережевих операційних систем разом із послугами виявлення та усунення неполадок 

локальних мереж, а також здійснювати монтаж та налаштування комутаційних мереж, 

впроваджувати та обслуговувати голосові абонентські системи. Він вміє монтувати шляхи 

передачі даних в глобальних мережах, установлювати та налаштовувати їх пристрої, 

адмініструвати та діагнозувати глобальні мережі, а також впроваджувати в експлуатацію 

системи передачі даних. 



Технік-телеінформатик може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• в компаніях зі складання та продажу комп'ютерів, 

• в органах державного управління та на підприємствах, що використовують телеінформаційні 

системи, 

• в компаніях, що надають телеінформаційні послуги у сфері телекомунікацій та створення і 

експлуатації телеінформаційних систем, 

• в різних підрозділах, на посаді адміністратора комп'ютерної мережі, 

• в компаніях, що проектують і впроваджують сучасні телеінформаційні рішення, 

• в компаніях зі складання та ремонту мобільних телефонів, 

• в компаніях з адміністрування комп'ютерних мереж, 

• в офісах, банках і на підприємствах у відділах ІТ-сервісу, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в команді або індивідуально, по 8 годин, іноді позмінно, з можливістю 

понаднормової роботи. Робота, як правило, в закритих приміщеннях, переважно при штучному 

освітленні, за моніторами комп’ютерів, з використанням периферійних пристроїв, у зоні 

електромагнітного поля, переважно в сидячому та схиленому положенні. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ  

Терплячість, докладність, креативність, спостережливість, хороша пам'ять, висока спритність 

рук, зорово-рухова координація, здатність приймати рішення, керувати невеликими 

командами, планувати власну та командну роботу, вміння розподіляти увагу, готовність до 

постійного навчання та здобування нових вмінь, вправність, ретельність, хороша організація 

власної праці, вміння концентрувати увагу, приймати швидкі та точні рішення, працювати в 

швидкому темпі, творча уява та мислення. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум зв’язку ім. проф. др. інж. Януша Грошковського Алея Станув З’єдночоних 24 (Прага-

Полуднє) 

 Електронічний технікум № 3 ім. Солдатів Армії Крайової “Żywiciel” вул. Генерала Юзефа 

Зайончка 7 (Жолібож) 

 Електротехнічний технікум № 2 ім. Синів Полку вул. Генерала Юзефа Зайончка 7 (Жолібож) 

 

[STR. 66] 

 

ТЕХНІК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 

Технік телекомунікації повинен бути підготовлений до монтажу та обслуговування 

телекомунікаційних шляхів, вимірювання параметрів передачі в лініях телекомунікацій, 

встановлення та налаштування абонентських пристроїв, запуску мереж доступу, глобальних 

мереж та їх експлуатації. 

Технік телекомунікації, може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах, 

• на телекомунікаційних підприємствах, 

• в компаніях, які встановлюють телекомунікаційні мережі, 



• на підприємствах з виробництва телекомунікаційного обладнання та пристроїв, 

• в установах і підприємствах з власними мережами та системами зв'язку, 

• у приміщеннях торгівлі та ремонту телекомунікаційного обладнання. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в команді, у контакті з іншими техніками та 

монтажниками, часто використовуючи телефон, електронну пошту або письмову 

документацію, відповідно до певних процедур та правил зважаючи на вимоги щодо 

забезпечення безперебійної роботи систем зв’язку. Робота в циклі від 8 до 12 годин, вдень і 

вночі та у святкові дні, виконуючи дії, що вимагають вирішення технічних проблем, як правило, 

в технічних приміщеннях з кондиціонером. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ  

Комунікабельність, стресостійкість, терплячість, докладність, креативність, спостережливість, 

висока спритність рук, просторова, конструкторська та технічна уява, зорово-рухова 

координація, відсутність страху висоти, відчуття рівноваги, вміння приймати рішення, керувати 

невеликими командами, планувати власну та командну роботу, здатність розподілу уваги, 

готовність до постійного навчання, здобування нових навичок та до праці у швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум зв’язку ім. проф. др. інж. Януша Грошковського Алея Станув З’єдночоних 24 (Прага-

Полуднє) 

 

[STR. 67] 

 

ТЕХНІК ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ ПРИСТРОЇВ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік вантажопідйомних пристроїв повинен бути підготовленим до складання механічних, 

гідравлічних, електричних та електронних компонентів підйомних пристроїв, а також їх 

електричних та гідравлічних схем. Він може організовувати роботи, пов'язані з монтажем 

підйомних пристроїв, їх експлуатацією та технічним обслуговуванням. 

Технік вантажопідйомних пристроїв може працювати, зокрема: 

• в ремонтних підприємствах (сервісне і технічне обслуговування, ремонт підйомних 

пристроїв), 

• в будівельних організаціях (монтаж, пусконалагодження, ремонт, усунення неполадок), 

• в конструкторських бюро, 

• в сервісному обслуговуванні як уповноважений представник виробника, 

• в компаніях електротехнічної промисловості, 

• в компаніях технагляду, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально, а також у команді, всередині будівель або ззовні, переважно 

на висоті, за різних погодних умов, за низьких або високих температур і високої вологості, під 

час дощу. Робота по 8 годин, часто позмінно, у режимі очікування ту разі поломок і аварійного 



ремонту установок – служба технічної підтримки, виконуючи роботи, які потребують вирішення 

технічних проблем. Після отримання кваліфікаційного сертифіката "Е" на право роботи з 

установками та електромережами напругою до 1 кВ в області експлуатації, обслуговування та 

монтажу. 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Зорово-рухова координація, висока спритність рук, особлива старанність у виконуваних діях, 

технічні зацікавлення, конструкційна та технічна уява, докладність і відповідальність за свої дії, 

вміння концентрувати увагу, комунікабельність, готовність співпрацювати в команді, 

планування власної і командної робота, ретельність, докладність, спостережливість, готовність 

до постійного навчання та здобування нових вмінь. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Електронічний технікум № 3 ім. Солдатів Армії Крайової “Żywiciel” вул. Генерала Юзефа 

Зайончка 7 (Жолібож) 

 

[STR. 68] 

 

ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ 

 

ТРАНСПОРТ І АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 

 

[STR. 69] 

 

АВТОРИХТУВАЛЬНИК  

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Авторихтувальник може оцінити технічний стан кузовів автомобілів, відремонтувати їх та 

захистити від корозії. 

Авторихтувальник може працювати, зокрема: 

• в цехах металообробки, 

• в компаніях, що займаються автосервісом (авторизовані сервіси), 

• в автомастерських, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально під наглядом керівника, співпрацюючи з автомаляром, 

використовуючи інструкції різних марок автомобілів, ручні та механічні інструменти, у закритих 

приміщеннях, найчастіше в одну зміну, у разі замовлень – у ненормований час, іноді з поганим 

освітленням та опаленням та в умовах запиленості. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Терплячість, докладність і ретельність, хороша фізична підготовка, відповідальність, вправність 

рук, просторова уява, самостійність і незалежність у діях, автомобільні зацікавлення і технічні 

навички, вміння концентрувати увагу, зорово-рухова координація, готовність працювати у 

швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 



 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 70] 

 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Автомобільний автомеханік підготовлений до обслуговування установок та технічного 

обслуговування мехатронних систем автотранспорту, діагностики технічного стану цих систем, 

виконання ремонту електричних та електронних систем автотранспорту. 

Автомобільний електромеханік може працювати, зокрема: 

• на автомобільних заводах, 

• в автосалонах, 

• в компаніях, що займаються продажем автозапчастин, 

• в компаніях, що займаються автосервісом (авторизовані сервіси), 

• в автомайстернях, 

• на станції діагностики, 

• в транспортних компаніях, 

• в компаніях, що займаються ліквідацією та утилізацією автотранспорту, 

• у закладах, які обслуговують громадський транспорт, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ  

Будеш працювати в основному індивідуально під наглядом керівника, виконуючи щоденну 

роботу (відповідно до процедур), а також нетипову роботу, що зумовлена специфікою 

неполадок, у закритих приміщеннях, наприклад, цехах, найчастіше в одну або дві зміни, при 

виконанні замовлень – в ненормований час, з використанням комп'ютерної техніки та 

спеціалізованих приладів, іноді при поганому освітленні та опаленні. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Легкість налагодження контактів з людьми, докладність і ретельність, вміння працювати у 

встановленому темпі, оперативність і результативність, відповідальність, вправність рук, 

автомобільні зацікавлення і технічні навички (електроніка, автоматика та електрика), здатність 

концентрації уваги, готовність працювати в швидкому темпі та згідно з процедурами, готовність 

до роботи у різних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа I рівня № 7 вул. Таргова 86 (Прага-Пулноц) 

Галузева школа I рівня № 11 вул. Влощанська 35 (Жолібож) 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 71 ] 

 

ВОДІЙ-МЕХАНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ  



Водій-механік вміє керувати транспортними засобами в обсязі, необхідному для отримання 

водійських прав категорії В, С, оцінювати технічний стан автомобільного транспорту, 

виконувати роботи, пов’язані з експлуатацією автомобільного транспорту та автомобільними 

перевезеннями вантажів. 

Водій-механік може працювати, зокрема:  

• у державних або приватних транспортних компаніях, що надають послуги у внутрішньому та 

зовнішньому транспорті, пов’язані з перевезенням людей або вантажів, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ  

Будеш працювати здебільшого індивідуально або в невеликій групі (два водії), у звичайний 

робочий час, позмінно, у будні та святкові дні (це стосується водія автобуса в міському 

транспорті) або за системою змінного робочого часу відповідно до положень Закону про 

автомобільний транспорт (наприклад, як водій національних або міжнародних 

автотранспортних перевезень). Будеш працювати в монотонних умовах (долаючи великі 

відстані), за мінливих погодних умов, в закритих приміщеннях (в кабіні автомобіля або в 

авторемонтній майстерні), в довготривалому сидячому положенні (водіння автомобіля) або у 

вимушеній позиції (під час ремонту транспортного засобу). 

 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ  

Технічні навички, спритність рук, витривалість, рефлекторність, зосередженість, здатність 

розподілу уваги, стійкість до тривалих навантажень, самоконтроль, самостійність, уміння 

працювати в одноманітних умовах, терплячість, докладність, емоційна стійкість, висока 

самодисципліна. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа I рівня № 11 вул. Влощанська 35 (Жолібож) 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи  

 

[STR. 72] 

 

АВТОМАЛЯР 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Автомаляр вміє підготувати поверхню до нанесення лакового покриття, наносити лакове 

покриття і реставрувати його. Володіє знаннями щодо контролю якості лакофарбових покриттів. 

Автомаляр може працювати, зокрема: 

• на автомобільних заводах, 

• в малярних цехах, 

• в автосервісах (авторизованих сервісах), 

• в автомобільних фарбувальних майстернях, 

• у закладах громадського транспорту, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ  



Будеш працювати переважно індивідуально, під наглядом, у співпраці з рихтувалником, в 

закритих приміщеннях – в майстернях автофарбових цехів, в фарбувальних камерах, 

найчастіше в одну зміну, при замовленні – у ненормований час, іноді при поганому освітленні 

та опаленні, а також у запилених приміщеннях. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність і ретельність, готовність до індивідуальної роботи, оперативність і ефективність, 

естетична чутливість, відповідальність, справність рук, автомобільні зацікавлення і технічні 

навички, вміння концентрувати увагу, готовність працювати в швидкому темпі і згідно з 

процедурами. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа I рівня № 11 вул. Влощанська 35 (Жолібож) 

 Галузеві школи I рівня – профільні відділи 

 

[STR. 73] 

 

МОТОМЕХАНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ  

Мотомеханік вміє проводити діагностику вузлів і частин мототехніки, їх технічне 

обслуговування та ремонт. 

Мотомеханік може працювати, зокрема: 

• на підприємствах з виробництва мотоциклів, 

• в мотосалонах, 

• в компаніях, що займаються продажем мотоциклетних запчастин, 

• в компаніях, що займаються обслуговуванням мотоциклів (авторизовані сервіси), 

• в авто-мото майстернях, 

• на станції діагностики, 

• на підприємствах, що займаються ліквідацією та утилізацією мотоциклів, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в малій команді під наглядом майстра, в закритих 

приміщеннях - цехах, найчастіше в одну або дві зміни, при виконанні замовлень – у 

ненормований час, іноді з поганим освітленням і опалення. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Легкість налагодження контакту з людьми, докладність і ретельність, вміння працювати у 

встановленому темпі, оперативність і результативність, відповідальність, вправність рук, 

автомобільні зацікавлення (особливо мотоциклами) і технічні навички, вміння концентрувати 

увагу, готовність працювати в швидкому темпі і згідно з процедурами. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 74] 



 

АВТОМЕХАНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ: 

 

Автомеханік вміє здійснювати перевірку вузлів і частин автотранспорту, діагностику їх 

технічного стану та ремонт. 

 

Автомеханік, може працювати, зокрема: 

• на автомобільних заводах, 

• в автосалонах, 

• в компаніях, що займаються продажем автозапчастин, 

• в автосервісах (авторизованих сервісах), 

• в автомайстернях, 

• на діагностичних станціях, 

• в транспортних компаніях, 

• в компаніях, що займаються ліквідацією та утилізацією автотранспорту, 

• у закладах, які обслуговують громадський транспорт, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в невеликих командах під наглядом майстра, в закритих 

приміщеннях - цехах, найчастіше в одну або дві зміни, в разі замовлення – в ненормований час, 

іноді з поганим освітленням та опаленням. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Легкість налагодження контактів з людьми, хороша фізична форма, докладність і ретельність, 

вміння працювати у встановленому темпі, оперативність і результативність, відповідальність, 

вправність рук, здатність концентрації уваги, готовність працювати у швидкому темпі та згідно 

встановлених процедур. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева автомобільна школа I рівня № 2 вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 Галузева школа I рівня № 7 вул. Таргова 86 (Прага-Пулноц) 

 Галузева автомобільна школа I рівня № 1 Алея Яна Павла II (Воля) 

 Галузева школа I рівня № 11 вул. Влощанська 35 (Жолібож) 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 75] 

 

ТЕХНІК З АВІОНІКИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік з авіоніки повинен мати підготовку до обслуговування електрообладнання парку 

повітряних суден, виконуючи технічне обслуговування бортового обладнання повітряного 

судна. 



Технік з авіоніки може працювати, зокрема: 

• у компаніях, що виготовляють та ремонтують авіа- та електрообладнання для літаків, 

• в авіаційних майстернях, розташованих на території аероклубу, аеропорту, аеродрому 

загального користування, аеродрому спеціального користування, військового аеродрому. 

 

УМОВИ ПРАЦІ  

Будеш працювати під великим тиском, пов'язаним з відповідальністю, часто використовуючи 

англійську мову, залежно від місця роботи, виконуваних професійних завдань і кількості людей, 

працевлаштованих в компанії, індивідуально або в команді. З набуттям професійного досвіду 

можеш контролювати роботу невеликого колективу, протягом нормованого робочого дня, що 

не перевищує 8 годин на добу, в одну або дві зміни, в закритих приміщеннях (ангари, салон 

літака), у положенні стоячи або в положенні зумовленому типом виконуваних завдань, часто 

виконуючи монотонні, нудні та точні дії, які вимагають дотримання встановлених процедур.  

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ  

Спритність, рефлекси, здатність концентрації та розподілу уваги, дотримання правил, норм і 

стандартів, уміння аналізувати ситуацію та діагностувати загрози, легкість переходу від одного 

виду діяльності до іншого, дбайливе ставлення до якості роботи, докладність, ретельність, 

наполегливість і терплячість, здатність долати стреси, готовність працювати в неприємних 

(різних) умовах, висока самодисципліна, відповідальність за професійні дії. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Авіаційний технікум № 9 ім. Героїв Нарвіку вул. Гладка 16 (Влохи) 

 

[STR. 76] 

 

ТЕХНІК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОРТІВ І ТЕРМІНАЛІВ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік з експлуатації портів і терміналів організовує та виконує роботу, пов'язану з 

обслуговуванням пасажирів і вантажів у портах і терміналах. Вміє вести документацію, що 

стосується обслуговування вантажів у портах і терміналах. Організовує роботу, пов'язану з 

обслуговуванням внутрішніх транспортних засобів у портах і терміналах. 

Технік з експлуатації портів і терміналів може працювати, зокрема: 

• в аеропортах, автомобільних і залізничних терміналах, 

• у морських і річкових портах, 

• в портових перевантажувальних терміналах (морських і повітряних), 

• у складських приміщеннях порту, 

• у місцях зберігання товарів під відкритим небом, 

• в транспортно-експедиційних компаніях, 

• в логістичних компаніях, 

• у виробничих компаніях, які також займаються дистрибуцією, 

• в службах обслуговування річкових, морських і повітряних портів, 

• в логістичних / складських центрах, 

• у підрозділах силових служб, наприклад, в армії та пожежних частинах. 

 



УМОВИ ПРАЦІ 

Залежно від виду послуг, що надаються, будеш працювати індивідуально або в невеликому 

колективі, в одну, дві або три зміни, щоб забезпечити безперервність надання послуг, в офісних 

приміщеннях і залах, найчастіше сидячи, у зв’язку з чим виникне загроза болю в шиї та спині, 

захворювання хребта, часто під тиском часу, використовуючи та обслуговуючи офісне 

обладнання (наприклад, комп’ютер з офісним та спеціалізованим програмним забезпеченням, 

що підтримує збір та аналіз інформації, необхідної для професійної діяльності, телефон, 

копіювальний апарат, знищувач документів, калькулятор). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ  

Спостережливість, організаторські здібності, здатність розподілу уваги, добра пам'ять, легкість 

переходу від одного виду діяльності до іншого, емоційна стійкість і стресостійкість, уміння 

дотримуватись правил, норм і стандартів, ретельність, докладність, самостійність, 

самоконтроль, комунікабельність, вміння контролювати власні емоції, готовність працювати у 

швидкому темпі, аналітичні здібності, відповідальність, дотримання чистоти та порядку, вміння 

співпрацювати в команді (групі). 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 12 вул. Сєнніцка 15 (Прага-Полуднє) 

 Технікум № 11 ім. Пьотра Висоцького вул. Св. Яцка Одровонжа 19 (Таргувек) 

 

[STR. 77] 

 

ТЕХНІК-ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИК РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік-електроенергетик рейкового транспорту вміє на підставі технічної документації 

створити та ввести в експлуатацію мережу енергопостачання тягових підстанцій, виконувати 

технічне обслуговування електромереж та електротягів. Вміє на основі технічної документації 

монтувати та запускати машини та обладнання рейкового транспорту, діагностувати, 

здійснювати технічне обслуговування та ремонт рейкових транспортних засобів. 

 

Технік-електроенергетик рейкового транспорту може працювати, зокрема:  

• на підприємствах, що спеціалізуються на залізничних вантажних перевезеннях, 

• в трамвайних депо і метро, 

• на підприємствах з виробництва рухомого складу або елементів мереж електропостачання та 

електротягів, 

• на підприємствах, які займаються ремонтом та оновленням рухомого складу або 

електромереж та електротягів, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати під тиском великої відповідальності, залежно від робочого місця, 

виконуваних завдань і кількості людей працевлаштованих на підприємстві індивідуально або в 

команді. З набуттям професійного досвіду можеш контролювати роботу невеликого колективу, 

праця протягом нормованого робочого дня, що не перевищує 8 годин на добу, у системі 

позмінної роботи, в тому числі в нічний час, у неробочі та святкові дні (особливо під час 

ліквідації збоїв у мережі або аварій рейкового транспорту), на вулиці та в приміщенні. Праця 



часто у положенні, зумовленому типом виконуваних завдань, за мінливих погодних умов, на 

висоті та з пристроями високої напруги. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Спостережливість, співпраця в колективі (групі), здатність розподілу уваги, просторова уява, 

вміння дотримуватися правил, норм і стандартів, самостійність, самоконтроль, відповідальність 

за професійні дії, дбайливий підхід до якості роботи, стійкість до праці під тиском часу, 

стресостійкість, систематичність, ретельність, докладність. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 7 вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 

[STR. 78] 

 

ТЕХНІК ОПЕРАЦІЙНИХ СЛУЖБ АЕРОПОРТУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік операційних служб аеропорту вміє проводити моніторинг стану інфраструктури 

аеропорту, отримувати та передавати інформацію про діяльність аеропорту, дотримуватися 

операційних дій визначених процедурами забезпечення безпеки повітряних операцій. 

Співпрацює з аеронавігаційними службами, зокрема, зі службою безпеки аеропорту.  

 

Технік операційних служб аеропорту може працювати, зокрема:  

• на аеродромах, 

• в аеропортах загального користування, 

• в аеропортах спеціального користування, 

• на військових аеродромах. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати під тиском великої відповідальності. Залежно від місця роботи, виконуваних 

професійних завдань і кількості осіб працевлаштованих на підприємстві - індивідуально або 

колективно. З набуттям професійного досвіду можеш контролювати роботу невеликого 

колективу, робота протягом нормованого робочого дня, що не перевищує 8 годин на день, в 

одну, дві, рідше три зміни, на відкритому повітрі та в закритих приміщеннях, часто в позиції 

зумовленій типом виконуваних завдань, у змінних погодних умовах. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Спритність, спостережливість, рефлекторність, організаторські та технічні здібності, здатність 

концентрувати увагу, аналізувати ситуацію та діагностувати загрози, легкість переходу від 

одного виду діяльності до іншого, здатність обробляти великі обсяги інформації, приймати 

швидкі та точні рішення, готовність до співпраці, ретельність, стресостійкість, висока 

самодисципліна, відповідальність за професійні дії. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 11 ім. Пьотра Висоцького вул. Св. Яцка Одровонжа 19 (Таргувек) 

 

[STR. 79] 



 

ТЕХНІК-АВІАМЕХАНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік-авіамеханік повинен бути підготовлений до технічного обслуговування літальних 

апаратів та їх компонентів, а також до їх поточного обслуговування. 

 

Технік-авіамеханік може працювати, зокрема: 

• в компаніях, що виготовляють і ремонтують компоненти, пристрої для авіаційної 

промисловості або літаків, 

• в авіаційних майстернях, розташованих на території аероклубу, аеродрому, аеропорту 

загального користування, аеропорту спеціального користування, військового аеродрому. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати здебільшого під тиском великої відповідальності. Залежно від місця роботи, 

виконуваних професійних завдань і кількості осіб працевлаштованих на підприємстві - 

індивідуально або колективно. З набуттям професійного досвіду можеш контролювати роботу 

невеликого колективу, робота протягом нормованого робочого дня, що не перевищує 8 годин 

на день, в одну, дві зміни, в закритих приміщеннях (в ангарі, салонах літаків) та на відкритому 

повітрі, за змінних погодних умов. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Спритність, спостережливість, рефлекторність, технічні навички, вміння концентрувати увагу, 

дотримання чистоти та порядку, докладність, ретельність, витривалість і терплячість, здатність 

справлятися зі стресами, готовність працювати в неприємних (різних) умовах, висока 

самодисципліна, відповідальність за професійні дії. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Авіаційний технікум № 9 ім. Героїв Нарвіку вул. Гладка 16 (Влохи) 

 

[STR. 80] 

 

ТЕХНІК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік автотранспортних засобів може обслуговувати установки та здійснювати технічне 

обслуговування мехатронних систем транспортних засобів, діагностувати технічний стан цих 

систем та ремонтувати електричні та електронні системи автомобілів. Може також бути 

підготовлений до перевірки вузлів і агрегатів, що використовуються в автотранспорті, 

діагностики їх технічного стану, а також ремонту та діагностики технічного стану 

автотранспорту. 

Технік автотранспортних засобів може працювати, зокрема: 

• на автомобільних заводах, 

• в автосалонах, 

• в компаніях, що займаються продажем автозапчастин, 

• в компаніях, що займаються автосервісом (авторизовані сервіси), 

• в автомайстернях, 



• на станції діагностики, 

• в транспортних компаніях, 

• в компаніях, що займаються ліквідацією та утилізацією автотранспорту, 

• у закладах громадського транспорту, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ  

Будеш працювати індивідуально під наглядом свого керівника, виконуючи рутинні дії, згідно з 

процедурами, а також нестандартні дії зумовлені специфікою неполадок, у закритих 

приміщеннях - цехах, найчастіше в одну або дві зміни, при виконанні замовлень – у 

ненормований час, з використанням комп'ютерної техніки та спеціалізованих засобів, іноді при 

поганому освітленні та опаленні. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Легкість налагодження контактів з людьми, вміння працювати в заданому темпі, оперативність 

та результативність, відповідальність, мануальні навички, автомобільні та технічні зацікавлення, 

здатність концентрації уваги, керування невеликими командами, готовність працювати у 

швидкому темпі та дотримуватися процедур, готовність працювати в різноманітних умовах 

навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Автомобільний технікум № 1 ім. Романа Мацея Піяновського вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 Технікум № 6 вул. Таргова 86 (Прага-Пулноц) 

 Автомобільний технікум № 2 ім. Чеслава Орловського Алея Яна Павла II 69 (Воля) 

 Автомобільний технікум № 3 вул. Влощанська 35 (Жолібож) 

 

[STR. 81] 

 

ТЕХНІК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік залізничного транспорту повинен бути підготовлений до організації та забезпечення 

руху поїздів на маршрутах, обслуговування засобів регулювання руху, зв'язку та інфраструктури 

залізниці, здійснення контролю та координації роботи перевізників на території залізничної 

станції. Він вміє планувати та організовувати пасажирські та вантажні залізничні перевезення, 

керувати рухомим складом, готувати партії та вантажі до оформлення та транспортування. 

Технік залізничного транспорту може працювати, зокрема: 

• на підприємствах, що спеціалізуються на пасажирських або вантажних залізничних 

перевезеннях, 

• в трамвайних депо і метро. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш здебільшого працювати під тиском відповідальності за наслідки своєї роботи. Залежно 

від робочого місця, виконуваних завдань і кількості людей працевлаштованих в компанії - 

індивідуально або в команді. З набуттям професійного досвіду можеш контролювати роботу 

невеликого колективу, робота протягом нормованого робочого дня, що не перевищує 8-12 

годин на добу, в одну, дві зміни, відповідно до правил внутрішнього розпорядку роботодавця, 



в закритих приміщеннях (офіс, салон залізничного транспорту) та на відкритому повітрі, за 

змінних погодних умов, в положенні стоячи або в положенні зумовленому типом виконуваних 

завдань. Можеш використовувати офісну техніку (комп’ютер, спеціалізоване програмне 

забезпечення, принтер, ксерокс), телефон, вимірювальні прилади, радіотелефонні, мегафонні 

апарати, касовий апарат тощо. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Рефлекторність, спостережливість, спритність, хороша пам'ять, технічні навички, здатність 

дотримуватись правил, норм і стандартів, відповідальність за інших, готовність до співпраці, 

вміння налагоджувати контакт з людьми, оперативність та ефективність, самостійність і 

самовладання, ретельність, дбайливе ставлення до якості роботи, технічні зацікавлення, 

систематичність. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 7 вул. Щеншлівіцка 56 (Охота) 

 

[STR. 82] 

 

ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ СЕБЕ 

 

ПОСЛУГИ 

 

[STR. 83] 

 

ПЕРУКАР  

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Перукар повинен бути підготовлений до надання консультацій клієнтам щодо обсягу 

перукарських послуг, вибору кольору та відповідної зачіски, догляду за волоссям та шкірою 

голови, стійкої та нестійкої деформації волосся, вміти проводити нестійку та стійку деформацію 

волосся, виконувати стрижку, гоління та моделювання чоловічої бороди, виконувати зміну 

кольору волосся та укладку. 

Перукар може працювати, зокрема: 

• у перукарських салонах, 

• в гримерках закладів культури, таких як театри, філармонії та опери, 

• на зйомках фільмів, 

• займатися підприємницькою діяльністю.  

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в контакті з клієнтом, індивідуально, але також і в команді, найчастіше в 

салоні, а також вдома у клієнта, використовуючи ручні навички, у дві зміни, зазвичай 8 годин, 

також по суботах, в позаробочий час виконуючи послуги в театрі або на знімальному 

майданчику, постійно підвищуючи свою кваліфікацію та здібності. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 



Зорово-рухова координація, точність, висока особиста культура, комунікабельність, доступність, 

самостійність, хороша організація роботи, докладність, розвинене відчуття дотику, старанність, 

креативність, почуття естетики, вміння слухати, готовність до роботи у швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа І рівня № 4 вул. Казімєжовська 60 (Мокотув) 

 Галузева школа І рівня № 31 вул. Жимовського 38 (Мокотув) 

 Галузева школа І рівня № 41 вул. Пьотра Висоцького 51 (Таргувек) 

 Галузева школа І рівня № 66 вул. Кшєнчі Януша 45/47 (Воля) 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 84] 

 

САДІВНИК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Садівник повинен бути готовий до роботи, пов’язаної з вирощуванням овочевих, пряних і 

їстівних грибів, декоративних і садових рослин, до виконання робіт, пов’язаних зі збиранням, 

зберіганням і реалізацією городніх культур, до керування та обслуговування мікротрактора та 

виконання робіт машинами, пристосованими до робіт в садівництві. 

Садівник може працювати, зокрема: 

• в теплицях, складах, коморах, 

• в політунелях, холодильних камерах, пакувальних цехах, 

• у закритих приміщеннях різної площі, де є місця для виробництва їстівних грибів, 

• у точках продажу рослин, на переробних заводах або при прямих продажах на базарах, 

ринках, 

• у складських приміщеннях, де зберігаються, наприклад, засоби захисту рослин, упаковки, 

призначені для продажу рослин 

• в офісних приміщеннях, де, зокрема, створюється документація, пов’язана з виробництвом та 

реалізацією рослин, проводяться роботи, пов’язані з плануванням або обліком виробництва 

декоративних рослин, 

• в парках і садах: біля приватних і багатоквартирних будинків, громадських і напівгромадських 

будівель, в міських зонах, біля промислових і комерційних будівель, 

• на території зелених насаджень біля автомагістралей, вулиць, залізничних і трамвайних колій, 

• на території спортивних споруд, майданчиків та інших зон відпочинку, 

• у власному господарстві. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в команді, часто переміщаючись по великій території (у 

випадку роботи на великих фермах, які займаються вирощуванням польових овочів), плануючи 

обсяг і терміни виробництва або роботу, яку потрібно виконати, і контакти з клієнтами, 

працівниками лабораторій і кабінетів, робота, як правило, у багатозмінній системі, в залежності 

від місця роботи, в сезон починаючи роботу рано вранці і закінчуючи у сутінках, як правило, на 

відкритому повітрі. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

 



Розрізнення кольорів, спритність рук, спритність пальців, просторова уява, терплячість, 

докладність, хороший зір, розвинені тактильні відчуття, зорово-рухова координація, 

спостережливість, технічні навички, самостійність, дотримання чистоти і порядку. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи І рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 85] 

СТОЛЯР 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Столяр повинен бути підготовлений до виготовлення виробів з деревини та матеріалів на її 

основі, виконувати роботи, пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням машин і пристроїв, 

що використовуються в столярній справі, виконувати ремонт, реставрацію та консервацію 

виробів з деревини та матеріалів на основі деревини. 

Столяр може працювати, зокрема: 

• в столярних майстернях, 

• у індивідуальних клієнтів в будинках, робочих закладах, або, наприклад, в готелях  

• на відкритому повітрі, на будівельних майданчиках, 

• у власній фірмі, що надає столярні послуги. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати індивідуально або в колективі, аналізуючи робочі креслення та визначаючи 

на їх основі обсяг столярних робіт, у різноманітному робочому середовищі, як правило, 

всередині будівлі, на меблевій фабриці чи в квартирі клієнта, у виробничих цехах, на меблевих 

фабриках, у меблевих майстернях, на суднобудівних заводах, найчастіше в положенні стоячи, 

обслуговуючи пристрої, 8 годин, іноді позмінно, у вихідні дні, з можливим наднормовим часом, 

користуючись вимірювальною технікою, плануючи та організовуючи власну роботу. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Стресостійкість, терплячість, докладність, фізична підготовленість, добре розвинені відчуття 

зору та дотику, розрізнення кольорів, спостережливість, спритність рук і пальців, здатність до 

концентрації уваги, творча уява і мислення, технічні навички, самостійність, легкість переходу 

від одного виду діяльності до іншого, самоконтроль, витривалість. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 86] 

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Оббивальник меблів повинен бути готовий до виконання професійних завдань у сфері 

виготовлення та декорування м’яких виробів, а також виконання ремонту та реставрації м’яких 

меблів. 

Оббивальник меблів може працювати, зокрема: 

 



• на підприємствах з виробництва та ремонту м'яких меблів та які здійснюють оббивно-

оздоблювальні роботи, 

• на меблевих фабриках, 

• на оббивних фабриках, 

• на фабриках м'яких меблів, 

• в кіно- і театральних декораційних студіях, 

• у реставраторський майстернях у музеях, 

• в магазинах і на оптових точках у ролі консультанта покупців, 

• в дизайн-студіях м'яких меблів і оббивних виробів, 

• у клієнта, наприклад, в готелі, осередках відпочинку, 

• у власній компанії, що надає послуги з оббивки та/або ремонту м'яких меблів. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати: у виробничих цехах, ремісничих майстернях, індивідуально або в групі, як 

правило, в положенні стоячи, обслуговуючи оббивні машини, іноді в положенні сидячи або 

стоячи на колінах, 8 годин, іноді в позмінному режимі, з можливістю понаднормової роботи, 

іноді під час неприємного шуму, піднімаючи та переносячи тягарі, використовуючи гострі 

інструменти. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Старанність та естетика виконуваної роботи, комунікабельність, стресостійкість, терплячість, 

докладність, уява, творче мислення, креативність, спостережливість та розрізнення кольорів, 

спритність рук та пальців, технічні зацікавлення, просторова уява, зорово-рухова координація, 

конструкторсько-технічна уява. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузеві школи I рівня – багатопрофільні відділи 

 

[STR. 87] 

 

ТЕХНІК-АНАЛІТИК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-аналітик повинен вміти вибирати лабораторне обладнання та хімічні реактиви для 

проведення аналітичних досліджень, здійснювати відбір та підготовку зразків для досліджень в 

аналітичній лабораторії та в рамках проведення аналітичних досліджень сировини, 

напівфабрикатів, продуктів і допоміжних матеріалів, проводити біоаналітичні та екологічні 

дослідження. 

Технік-аналітик може працювати, зокрема: 

• на промислових підприємствах (наприклад, на виробництві та переробці пластмас, сірчаної 

кислоти, фарб і лаків, штучних добрив, засобів захисту рослин), 

• в компаніях, що проводять тестування харчових продуктів, 

• в установах, які проводять дослідження в косметичній та фармацевтичній промисловості, 

• в компаніях, які проводять аналіз навколишнього середовища, наприклад, стан води, стічних 

вод, повітря, ґрунту, 

• в установах, пов'язаних з галуззю кримінології та токсикології, 



• у закладах, де проводять амбулаторні та лікарняні аналізи, 

• у науково-дослідних інститутах. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в закритих приміщеннях (лабораторіях), на виїзді (наприклад, у разі відбору 

проб на вимірювальних станціях), в однозмінній системі роботи, використовуючи 

спеціалізовані лабораторні прилади та обладнання, суворо дотримуючись певних процедур, як 

правило, індивідуально, переважно у сидячому положенні або стоячому, в захисному одязі 

(фартух, рукавички, маски, захисні окуляри). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Хороша фізична підготовка, відчуття дотику, хороший зір і слух, гострота зору і слуху, 

розрізнення кольорів, спритність рук і пальців, комунікабельність, стресостійкість, терплячість, 

докладність, креативність, технічні зацікавлення, зорово-рухова координація, вміння приймати 

рішення, планувати власну та командну роботу, здатність розподілу уваги, готовність постійно 

вчитися та здобувати нові навички, готовність працювати у швидкому темпі, готовність 

працювати в різноманітних умовах зовнішнього середовища, аналітичні здібності. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум № 27 ім. Юзефа Завадського вул. Саска 78 (Прага-Полуднє) 

 

[STR. 88] 

 

ТЕХНІК ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік ландшафтної архітектури повинен вміти підбирати декоративні рослин для 

облаштування об’єктів ландшафтної архітектури, розробляти проекти рослин в об’єктах 

ландшафтної архітектури, упорядковувати та утримувати об’єкти ландшафтної архітектури та 

підбирати малі об’єкти ландшафтної архітектури для озеленення, розробляти проекти малих 

об’єктів ландшафтної архітектури, створювати та утримувати об'єкти малої ландшафтної 

архітектури. 

Технік ландшафтної архітектури може працювати, зокрема: 

• в офісних приміщеннях, 

• в дизайн-студіях, 

• в загальнобудівельних компаніях, 

• в організаційних підрозділах, які розробляють проекти землеустрою та реалізують проекти, 

• в компаніях, що займаються облаштуванням та доглядом за об'єктами ландшафтної 

архітектури, виробництвом декоративних рослин, 

• в установах пам'яткоохоронної служби, 

• в службах охорони природи, 

• в ботанічних садах, 

• у комерційних установах, які займаються розповсюдженням рослинних і будівельних 

матеріалів, що використовуються в зелених зонах, 

• в органах місцевого самоврядування, в управліннях геодезії та картографії, охорони 

навколишнього середовища та просторового планування, 



• у власній компанії, що надає послуги у сфері проектування, будівництва та догляду за 

об'єктами та елементами ландшафтної архітектури. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати переважно на майданчику, де реалізовуватиметься інвестиція, на 

будівельному майданчику, іноді далеко від дому, всередині будівлі або на відкритому повітрі, 

часто в складних погодних умовах, як правило, в команді, але іноді індивідуально, в основному 

позмінно, з часом, адаптованим до технологічних умов виконуваних робіт, з використанням 

небезпечних речовин і препаратів, наражаючи себе на вплив шкідливих хімічних речовин. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Художньо-технічні здібності, мистецька чутливість, вміле використання сучасних комп’ютерних 

програм у допоміжній проектній роботі, комунікабельність, стресостійкість, терплячість, 

докладність, креативність, висока справність рук, просторова уява, зорово-рухова координація, 

конструкторсько-технічна уява, вміння приймати рішення, керувати малими командами, 

планувати власну та командну роботу, здатність розподілу уваги, готовність до постійного 

навчання та здобування нових навичок, готовність працювати у швидкому темпі та в 

різноманітних умовах навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПОФЕСІЮ? 

 Аграрний технікум вул. Белска 1/3 (Мокотув) 

 Будівельний технікум № 5 ім. проф. Стефана Брили вул. Кгєнчя Януша 45/47 (Воля) 

 
[STR. 89] 
  
ТЕХНІК З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
ОПИС ПРОФЕСІЇ 
  
Технік з охорони навколишнього середовища повинен бути готовий проводити моніторинг 
рівня забруднення повітря, води та ґрунту, оцінювати стан повітря, води та ґрунту, планувати та 
здійснювати управління відходами, планувати та проводити природоохоронну діяльність. 

Технік з охорони навколишнього середовища може працювати, зокрема: 
• в адміністративних органах, наприклад, воєводській або міській інспекції охорони 
навколишнього середовища чи місцевих департаментах, 
• в санітарно-епідеміологічних станціях, 
• у відділах захисту навколишнього середовища промислових підприємств, наприклад, 
теплоелектростанцій, хімічних і косметичних заводів, заводів харчових продуктів і будівельних 
матеріалів, лікарень, пожежних бригад, 
• у муніципальних і приватних водопровідно-каналізаційних компаніях, 
• на водоочисних спорудах, 
• на заводах знешкодження відходів, у тому числі токсичних, 
• в майстернях проектних організацій. 
  
УМОВИ ПРАЦІ 
Будеш працювати, використовуючи знання та навички в галузі охорони навколишнього 
середовища, впроваджуючи нові рішення для захисту навколишнього середовища, найчастіше 
індивідуально, іноді в команді, найчастіше в одну зміну, у фіксовані години, залежно від 
виконуваного завдання, в положенні стоячи або сидячи, в офісних приміщеннях і лабораторіях. 



  
НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 
Загальна хороша фізична підготовка, відчуття дотику, хороший зір і слух, гострота зору і слуху, 
розрізнення кольорів, спритність рук, спритність пальців, комунікативні навички, 
стресостійкість, терплячість, докладність, креативність, спостережливість, технічні зацікавлення, 
просторова уява, зорово-рухова координація, конструкторська та технічна уява, здатність 
приймати рішення, планувати власну та командну роботу, здатність розподілу уваги, готовність 
до постійного навчання та набуття нових навичок, готовність працювати у швидкому темпі та в 
різноманітних умовах навколишнього середовища, аналітичні здібності. 
  
ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Аграрний технікум вул. Белска 1/3 (Мокотув) 
 

[STR. 90] 
 
ТЕХНІК-САДІВНИК 
  
ОПИС ПРОФІЕСІЇ 
 
Технік-садівник повинен бути готовим до виконання робіт, пов’язаних із вирощуванням овочів, 
прянощів і їстівних грибів, декоративних і плодових рослин, до виконання робіт, пов’язаних із 
збиранням, зберіганням і реалізацією садово-городніх культур, до керування та експлуатації 
пристроїв, що використовуються в саду, планування і організації робіт, пов’язаних з 
вирощуванням плодових та розсадницьких культур, планування та організації робіт, пов’язаних 
з вирощуванням овочів, прянощів та їстівних грибів, планування та організації робіт, пов’язаних 
з вирощуванням декоративних рослин. 

Технік-садівник може працювати, зокрема: 
• у підрозділах, які ведуть комерційні плантації, органічне землеробство, 
• у компаніях, які створюють та утримують зелені зони, 
• в органах місцевого самоврядування, 
• у квіткових магазинах, 
• в розсадниках дерев, плодових чагарників і декоративних рослин, 
• в садових центрах, 
• у великоформатних магазинах у відділах садівництва, 
• на заводах, переробних підприємствах або у прямому продажі на ринках, 
• в офісних приміщеннях, де, зокрема, створюється документація, пов'язана з вирощуванням та 
реалізацією рослин, здійснюється робота пов'язана з плануванням або обліком виробництва 
декоративних рослин, 
• в парках і садах: в приватних і багатоквартирних будинках, громадських і напівгромадських 
будівлях, в міських районах, у промислових і комерційних будівлях, 
• на території спортивних споруд, майданчиків та інших місць відпочинку. 
  
УМОВИ ПРАЦІ 
Будеш працювати, плануючи та організовуючи роботу колективу та керуючи роботою 
колективу, використовуючи наукові знання для виявлення та вирішення проблем, а також 
формулюючи висновки на основі спостережень за природою, залежно від місця роботи, 
починаючи свій робочий день в сезоні рано вранці, і закінчуючи сутінками, більше 8 годин на 
добу, в залежності від потреб, переважно на відкритому повітрі. 
  
НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 



Розрізнення кольорів, комунікативні навички, терплячість, докладність, спостережливість, 
спритність рук, технічні зацікавлення, просторова уява, зорово-рухова координація, 
конструкторська та технічна уява, здатність приймати рішення, готовність працювати у 
швидкому темпі, готовність працювати в різноманітних умовах навколишнього середовища, 
готовність до постійного навчання та набуття нових навичок. 
  
ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Аграрний технікум вул. Белська 1/3 (Мокотув) 
 

[STR. 91] 
  
ТЕХНІК-ОПТИК 
  
ОПИС ПРОФЕСІЇ 
Технік-оптик повинен вміти підготувати оптичні матеріали та елементи для встановлення, вміти 
встановити та здійснити демонтаж елементів, систем та оптичних приладів, ремонт та 
налагодження оптичних елементів, систем та приладів, а також вміти проводити вимірювання в 
окулярній оптиці, надавати інформацію щодо використання приладів коригуючих зір, 
виготовляти та ремонтувати оптичні прилади. 

Технік-оптик може працювати, зокрема: 
• на сервісних і виробничих підприємствах, що займаються монтажем і ремонтом оптичних 
елементів і систем, 
• в компанії з виробництва окулярів або оптичного обладнання, 
• в офісі або в оптиці, 
• в мережевих оптичних закладах, 
• у власній компанії. 
  
УМОВИ ПРАЦІ 
Будеш працювати самостійно, співпрацюючи з іншими людьми, які займаються оптичною 
обробкою, монотонно, як правило, 8 годин на день, у денний час, у закритих приміщеннях 
(виробничі цехи, склади та невеликі кімнати в приміщеннях, призначених для механічної 
обробки, або в майстернях оптичних магазинів). 
  
НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 
Комунікабельність, терплячість і докладність, креативність, самостійність, спритність рук і 
тактильне відчуття, зібраність, зорово-рухова координація, технічна уява, вміння приймати 
рішення, здатність розподілу уваги, дбання про деталі, розрізнення форм, легкість переходу від 
одного виду діяльності до іншого, вміння працювати у команді, відсутність надмірної чутливості 
до світла, здатність викликати довіру, вміння зосереджуватися на деталях протягом тривалого 
часу. 
  
ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технічний технікум №r 7 ім. Яна Кілінського вул. Алойза Фелінського 13 (Жолібож) 
 

[STR. 92] 

 

ТЕХНІК-ОРТОПЕД 
  
ОПИС ПРОФЕСІЇ 
 



Технік-ортопед повинен вміти оцінювати функціональний стан пацієнта, який потребує 
ортопедичних виробів, а також проектувати та виготовляти ортопедичні вироби та допоміжні 
засоби, розробляти індивідуальний план забезпечення ортопедичними виробами та 
допоміжними засобами відповідно до рекомендацій лікаря, спеціаліста з фізіотерапії та потреб 
пацієнта; вміє дотримуватися норм технологічного процесу для забезпечення поставок 
ортопедичними та допоміжними засобами, а також керувати цим процесом, проводити 
поточний ремонт ортопедичних виробів, співпрацювати з закладами охорони здоров’я у 
забезпеченні ортопедичними виробами та допоміжними засобами та у сфері ранньої 
реабілітація пацієнта. 

Технік-ортопед може працювати, зокрема: 
• в лікарських кабінетах, 
• у виробничих цехах, 
• в ортопедичних майстернях, 
• в лікарнях, 
• в медичних закладах, 
• у власній компанії. 
  
УМОВИ ПРАЦІ 
Будеш працювати в закритих приміщеннях, у місцях, де можуть бути прилади, що можуть бути 
шкідливими та неприємними, протягом нормованого робочого дня і годин, перебуваючи в 
постійному контакті з людьми (пацієнтами, медичним персоналом). 
  
НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 
Підготовленість м’язів, спритність рук і пальців, зорово-рухова координація, хороший зір, у тому 
числі гострота, стереоскопічний зір, сприйняття форм і розрізнення кольорів, пластичні 
здібності, вміння встановлювати контакт з пацієнтом, емпатія, терплячість, точність, відчуття 
естетики, просторова уява, витривалість, самостійність, легкість переходу від одного виду 
діяльності до іншого. 
  
ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Технікум №23 ім. Фридерика Скарбка вул. Ожаровська 71 (Воля) 
 

[STR. 93] 

 

ТЕХНІК ІНДУСТРІЇ МОДИ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік індустрії моди повинен вміти проектувати одяг, конструювати основний одяг, 

моделювати основний одяг, вибирати матеріали та аксесуари до одягу, працювати з машинами 

та пристроями, що використовуються у виробництві одягу, виготовляти одяг та працювати над 

проектуванням колекцій одягу, створювати документацію для швейної продукції, 

організовувати процеси виробництва одягу, контролювати процеси виробництва одягу та 

проводити заходи, пов’язані з маркетингом швейних виробів. 

Технік індустрії моди може працювати, зокрема: 

• у виробничому закладі, чи об’єкті обслуговування, 

• в майстернях, виставкових залах, 

• на невеликих підприємствах (де працюють від декількох до кільканадцяти осіб) або на 

великих підприємствах швейної промисловості (де працюють кілька сотень людей), 

• в швейних компаніях, 



• в ательє з пошиття одягу, 

• в дизайнерському ательє, 

• в театральних студіях, 

• в майстернях художнього ремесла, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в студії, обладнаній відповідним пристроями та інструментами, з природним 

і штучним освітленням, на виїзді (наприклад, підготовка показу мод), переважно вручну, в 

сидячій, або стоячій позиції, індивідуально (наприклад, виготовлення розкрою) або в команді, 8 

годин, як правило, в однозмінному режимі, з можливістю понаднормової роботи, творчо і 

динамічно (наприклад, в ательє) або монотонно і рутинно (наприклад, в кравецькій майстерні). 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Гострота зору, розрізнення кольорів, стереоскопічний зір, тактильні відчуття, зорово-рухова 

координація, художні (творчі) здібності, уява та креативне мислення, готовність презентувати 

результати своєї праці, спритність рук, спритність пальців, просторова уява, конструкторсько-

технічна уява, вміння приймати рішення, керування малими командами, планування власної та 

командної роботи, здатність розподілу уваги, готовність до постійного навчання та здобування 

нових навичок, готовність працювати у швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Швейний і перукарський технікум ім. Марії Братковської вул. Казімежовська 60 (Мокотув) 

 

[STR. 94] 

ТЕХНІК-СТИЛІСТ 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Технік-стиліст – це людина, підготовлена до виконання таких професійних завдань: 

проектування одягу та зачіски; проведення кольороаналізу типу краси, здійснювати корекцію 

недоліків краси і фігури, підбір одягу, аксесуарів, зачісок і макіяжу відповідно до фігури і заходу, 

займається розробкою документації при проектуванні одягу, підбором матеріалів і 

виготовленням моделей, а також обслуговуванням машин і пристроїв, що використовуються у 

виробництві швейних виробів. Стиліст – це людина, яка створює імідж шляхом правильного 

підбору одягу, аксесуарів, макіяжу та зачіски з метою створення індивідуального образу. 

Технік-стиліст може працювати, зокрема: 

• в редакціях модних журналів, 

• на lifestyle порталах, де редагує та готує до публікації модні видання, 

• у кінопродукції та рекламі, 

• на показах мод, 

• ведучи тренінги з дрес-коду, тобто професійного іміджу, 

• займаючись власним бізнесом. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в косметичних салонах, салонах краси, великих корпораціях і косметичних 

компаніях, на телебаченні, в театрі, на кіностудіях і в рекламних агентствах. Стилісти присутні 



також на фотосесіях чи під час рекламних зйомок. Багато з них проводять лекції та курси 

стилізації у школах, в яких навчають майбутніх майстрів цієї професії. Нормованого робочого 

часу у стиліста зазвичай немає. Ти можеш працювати в різний час, у робочі та святкові дні, в 

залежності від потреби. Час на розробку та виконання конкретної укладки залежить від знань, 

практики та професійного досвіду. Найціннішим інструментом роботи стиліста є його очі і 

вміння правильно оцінити та проаналізувати зовнішність людини, її психофізичні особливості, а 

також знати всі прийоми, які дозволяють ошукати погляд оточуючих або, що іноді буває 

складнішим, об’єктив фотокамери або відеокамери. 

 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПРОФЕСІЇ 

Художні (творчі) здібності, почуття моди та стилю, гострота зору, розрізнення кольорів, зорово-

рухова координація, творче мислення та уява, готовність презентувати результати своєї праці, 

спритність рук, вправність пальців, просторова уява, конструкційна та технічна уява, легкість у 

налагодженні контактів, висока особиста культура, вміння приймати рішення, керувати малими 

колективами, планувати свою та командну роботу, готовність працювати у швидкому темпі. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Швейний та перукарський технікум ім. Марії Братковської вул. Казімежовська 60 (Мокотув) 

 

[STR. 95] 

 

ТЕХНІК ПЕРУКАРСЬКИХ ПОСЛУГ/ ПЕРУКАР 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

Технік перукарських послуг повинен бути підготовлений до надання консультацій клієнтам 

щодо обсягу перукарських послуг, вибору кольору та відповідної зачіски, догляду за волоссям 

та шкірою голови, стійкої та нестійкої деформації волосся, стрижки, гоління та моделювання 

чоловічої бороди, зміни кольору волосся, виконання зачісок, а також у сфері розробки зачісок, 

їх документації, створення зачісок за проектами. 

Технік перукарських послуг може працювати, зокрема:  

• у перукарських салонах, 

• в гримерках закладів культури, таких як театри, філармонії та опери, 

• на зйомках фільмів, 

• в студії візажу, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати в контакті з клієнтом, індивідуально, але також у команді, використовуючи 

мануальні навички, у дві зміни, зазвичай з 8-годинною системою, також по суботах, у 

позаробочий час, надаючи послуги в театрі або на знімальному майданчику. Будеш постійно 

підвищувати свою кваліфікацію та навички. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Докладність, висока особиста культура, комунікабельність, доступність, самостійність, хороша 

організація роботи, ретельність, розвинене відчуття дотику, старанність, креативність, почуття 

естетики, вміння слухати, схильність до роботи у швидкому темпі. 



 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Швейний та перукарський технікум ім. Марії Братковської вул. Казімежовська 60 (Мокотув) 

 Технікум № 27 ім. Юзефа Завадського вул. Саска 78 (Прага-Полуднє) 

 Технікум № 30 вул. Пьотра Висоцького 51 (Таргувек) 

 

[STR. 96] 

 

ВЕТЕРИНАРНИЙ ТЕХНІК 

 

ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Ветеринарний технік повинен бути підготовлений до розведення худоби та свійських тварин, а 

також до виконання ветеринарно-допоміжних заходів з діагностики, профілактики та лікування 

хвороб тварин і здійснення заходів у сфері ветеринарного контролю та нагляду. 

Ветеринарний технік може працювати, зокрема: 

• у ветеринарному кабінеті, 

• в клініках і притулках для тварин, 

• в зоопарках, 

• у ветеринарній лабораторії, 

• на м'ясокомбінатах, фермах і тваринницьких фермах, 

• у конярстві, 

• у притулках для безпритульних тварин, 

• у ветеринарно-санітарному нагляді, 

• на промислових фермах, 

• у санітарно-ветеринарному нагляді, 

• у тваринницьких станціях, 

• маючи власну клініку, ферму чи займаючись тваринництвом. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш займатися вирощуванням та розведенню тварин, обстеженням тварин, надавати 

допомогу ветеринару в лікуванні тварин, здійсненні ветеринарного нагляду за харчуванням, в 

закритому приміщенні або на вулиці, в залежності від характеру роботи 8 годин, іноді 

позмінно, з можливою понаднормовою працею. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Стресостійкість, терплячість, докладність, спритність рук, зацікавлення біологією, здатність 

приймати рішення, розподіляти увагу, готовність працювати в різноманітних умовах 

навколишнього середовища. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Аграрний технікум вул. Белска 1/3 (Мокотув) 

 

[STR. 97] 

 

ЗОЛОТАР-ЮВЕЛІР 

 



ОПИС ПРОФЕСІЇ 

 

Золотар-ювелір повинен бути підготовленим до виготовлення золотарських та ювелірних 

виробів із дорогоцінних металів та їх сплавів, виконання оправи ювелірного каміння, ремонту 

та переробки золотарських та ювелірних виробів. 

Золотар-ювелір може працювати, зокрема: 

• в ювелірній майстерні, 

• на виробництві, 

• у власній компанії. 

 

УМОВИ ПРАЦІ 

Будеш працювати самостійно, в приміщенні, у сидячій позиції, часто зі збільшувальним 

пристроєм, виконуючи ручну або механічну роботу з використанням відповідних точних 

інструментів і пристроїв, найчастіше в одну зміну. 

 

НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЇ 

Вправність рук і тактильне відчуття, докладність, зібраність і терплячість, хороший зір, художні і 

технічні здібності, просторова уява, здатність приймати рішення, творче мислення і 

креативність. 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 Галузева школа художнього ремесла І рівня № 65 вул. Алойза Фелінського 13 (Жолібож) 

 

[STR. 98] 

 

ВИБЕРИ ТЕХНІКУМ І ГАЛУЗЕВУ ШКОЛУ І РІВНЯ ДЛЯ СЕБЕ 

 

[STR. 99] 

 

КАРТА ТЕХНІКУМІВ І ГАЛУЗЕВИХ ШКІЛ І РІВНЯ 

 

[Bielany] Беляни 

[Bemowo] Бемово 

[Białołęka]Бялоленка 

[Wawer] Вавер 

[Wesoła] Весола 

[Wilanów] Вілянув 

[Włochy] Влохи 

[Wola] Воля 

[Żoliborz] Жолібож 

[Mokotów] Мокотув 

[Ochota] Охота 

[Praga Południe] Прага-Полуднє 

[Praga Północ] Прага-Пулноц 

[Rembertów] Рембертув 

[Śródmieście] Середмістя 

[Targówek] Таргувек 



[Ursynów] Урсинув 

[Ursus] Урсус 

 

 

[Zapis w żółtej ramce] 

Детальний план Варшави 

 

[str. 100] 

 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 

БЕЛЯНИ 

• Книгарський технікум у Комплексі шкіл № 18 

• Технікум № 25 ім. Станіслава Сташіца у Комплексі шкіл № 10 ім. Станіслава Сташіца 

• Економічний технікум № 5 у Комплексі шкіл № 35 ім. Зофії Ярошевіч „Касі” 

• Галузева школа І рівня № 18 у Комплексі шкіл № 35 ім. Зофії Ярошевіч „Касі” 

 

МОКОТУВ 

• Мехатронічний технікум № 1 у Комплексі технічних і ліцейних шкіл № 1 

• Економічний технікум № 8 

• Готельно-туристично-гастрономічний технікум № 21 

• Аграрний технікум у Комплексі шкіл № 39 

• Швейно-перукарський технікум ім. Марії Братковської у Комплексі швейних, перукарських і 

косметичних шкіл № 22 

• Галузева школа І рівня № 4 у Комплексі швейних, перукарських і косметичних шкіл № 22 

• Галузева школа І рівня № 31 у Комплексі шкіл № 27 

 

ОХОТА 

• Технікум № 24 у Комплексі шкіл № 26 

• Технікум № 10 у Комплексі шкіл № 4 ім. Еугеніуша Квятковського 

• Технікум № 7 у Комплексі шкіл ім. Станіслава Висоцького  

• Автомобільний технікум № 1 ім. Романа Піяновського у Комплексі автомобільних і ліцейних 

шкіл № 1 

• Галузева автомобільна школа І рівня № 2 Комплексі автомобільних і ліцейних шкіл № 1 

 

ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

• Технікум зв’язку ім. проф. др. інж. Януша Грошковського у Комплексі шкіл зв’язку 

• Технікум № 12 у Комплексі шкіл № 12 ім. Польських олімпійців 

• Технікум № 2 з інтеграційними відділами у Комплексі шкіл № 5 ім. Стефана Кіселевського  

• Технікум № 27 ім. проф. Юзефа Завадзького у Комплексі шкіл № 21 

• Гастрономічно-готельний технікум № 2 ім. проф. Станіслава Бергера у Комплексі 

гастрономічно-готельних шкіл  

• Споживчо-гастрономічний технікум ім. Яна Павла II у Комплексі споживчо-гастрономічних 

шкіл  

• Галузева споживчо-гастрономічна школа І рівня ім. Яна Павла II у Комплексі споживчо-

гастрономічних шкіл  



• Галузева школа I рівня № 20 ім. проф. Станіслава Бергера у Комплексі гастрономічно-

готельних шкіл  

 

ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

• Механічний технікум № 5 ім. Стефана Стажинського у Комплексі шкіл № 40 

• Технікум № 20 у Комплексі шкіл № 11 

• Геологічно-геодезично-дорожній технікум ім. проф. др. Станіслава Клужняка у Комплексі 

шкіл № 14 

• Технікум № 6 у Комплексі шкіл № 33 

• Галузева школа І рівня № 12 у Комплексі шкіл № 40 

• Галузева школа І рівня № 7 у Комплексі шкіл № 33 

 

СЕРЕДМІСТЯ 

• Економічний технікум № 1 ім. Миколая Коперника у Комплексі ліцейних і економічних шкіл 

№ 1 у Комплексі шкіл № 23 

• Електрико-електронічний технікум № 1 у Комплексі шкіл № 22 

• Архітектонічно-будівельний технікум ім. Станіслава Ноаковського у Комплексі 

архітектонічно-будівельних і ліцейних шкіл  

• Гастрономічно-готельний технікум № 1 у Комплексі гастрономічних шкіл ім. проф. E. 

Піяновського 

• Поліграфічний технікум у Комплексі поліграфічних шкіл ім. Маршала Юзефа Пілсудського  

• Кінематографічно-комп’ютерний технікум ім. Кшиштофа Кєшльовського 

• Галузева гастрономічна школа І рівня у Комплексі гастрономічних шкіл ім. проф. Еугеніуша 

Піяновського 

 

ТАРГУВЕК 

• Галузева школа I рівня № 41 у Комплексі шкіл № 34 

• Технікум № 11 ім. Пьотра Висоцького у Комплексі шкіл ім. Пьотра Висоцького 

• Технікум № 30 у Комплексі шкіл № 34 

 

[STR. 101] 

 

ДЕ ЗДОБУДЕШ ПРОФЕСІЮ? 

 

УРСУС  

• Галузева школа I рівня № 37 ім. Яна Карського у Комплексі шкіл № 42 

• Технікум № 8 ім. Яна Карського у Комплексі шкіл № 42 

 

ВЛОХИ 

• Авіаційний технікум № 9 ім. Героїв Нарвіку у Комплексі шкіл ім. Героїв Нарвіку 

 

ВОЛЯ 

• Галузева школа I рівня № 66 у Центрі професійної освіти № 1 

• Технікум № 26 у Комплексі шкіл ім. Міхала Конарського 

• Технікум № 23 ім. Фридерика Скарбка у Комплексі шкіл № 32 ім. K.K. Бачинського 

• Технікум № 3 ім. Людвіка Кривіцького у Комплексі шкіл № 7 ім. Ш. Боньковського 

• Електронічний технікум № 1 у Комплексі шкіл № 36 ім. Марчіна Каспшака 



• Технікум № 29 у Комплексі шкіл стенотипії і іноземних мов  

• Фототехнічний технікум у Комплексі фототехнічних шкіл  

• Автомобільний технікум № 2 ім. Чеслава Орловського у Комплексі автомобільних і ліцейних 

шкіл № 2 

• Будівельний технікум № 5 ім. проф. Стефана Брили у Центрі професійної освіти 

• Галузева школа І рівня № 6 ім. Міхала Конарського у Комплексі шкіл ім. M. Конарського 

• Галузева школа І рівня № 39 у Комплексі шкіл № 32 ім. Кшиштофа Каміля Бачинського  

• Галузева фототехнічна школа І рівня у Комплексі фототехнічних шкіл  

• Галузева автомобільна школа І рівня № 1 у Комплексі автомобільних і ліцейних шкіл № 2 

 

ЖОЛІБОЖ 

• Галузева школа І рівня № 11 у Комплексі автомобільних і ліцейних шкіл № 3 

• Механічний технікум № 7 ім. Яна Кілінського у Комплексі шкіл № 31 ім. Яна Кілінського 

• Електронічний технікум № 3 ім. Солдатів Армії Крайової „Żywiciel” у Комплексі 

електронічних і ліцейних шкіл  

• Автомобільний технікум № 3 у Комплексі автомобільних і ліцейних шкіл № 3 

• Електротехнічний технікум № 2 ім. Синів Полку у Комплексі шкіл № 28 

• Галузева школа художнього ремесла I рівня № 65 у Комплексі шкіл № 31 ім. Яна Кілінського 

 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ВІДДІЛИ 

• Технікум № 2 з інтеграційними відділами у Комплексі шкіл № 5 (Прага-Полуднє) навчає за 

професіями: Технік бухгалтерського обліку, Технік з реклами i Технік-економіст 

• Галузева школа І рівня № 39 у Комплексі шкіл № 32 ім. Кшиштофа Каміля Бачинського (Воля) 

– багатопрофільний відділ 

• Галузева споживчо-гастрономічна школа I рівня ім. Стефана Баргера вул. Коморська 17/23 

(Прага-Полуднє) навчає за професією: кухар  

 

ДВОМОВНИЙ ВІДДІЛ 

• Мехатронічний технікум № 1 у Комплексі ліцейних і технічних шкіл № 1 (Мокотув) – 

англійська мова  

 

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ВІДДІЛИ 

• Галузева школа І рівня № 31 у Комплексі шкіл № 27 (Мокотув) 

• Галузева школа І рівня № 12 у Комплексі шкіл № 40 ім. С. Стажинського (Прага-Пулноц) 

• Галузева школа І рівня № 41 у Комплексі шкіл № 34 (Таргувек) 

• Галузева школа І рівня № 37 ім. Яна Карського у Комплексі шкіл № 42 (Урсус) 

• Галузева школа І рівня № 66 у Центрі професійного навчання № 1 (Воля) 

 

[STR. 102] 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

КНИГАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 

ім. Стефана Жеромського у Комплексі шкіл № 18 

вул. Стефана Жеромського 81, 01-882 Варшава 

тел. 22 834 72 01 

електронна адреса: dyrekcja@zs18.edu.pl 

https://zs18.szkolnastrona.pl/  

https://zs18.szkolnastrona.pl/


 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік книгарства 

• Технік цифрової графіки та поліграфії 

• Технік з реклами 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

ТЕХНІКУМ № 25 

ім. Станіслава Сташіца у Комплексі шкіл 

№ 10 ім. Станіслава Сташіца 

вул. Влоджімєжа Пежинського 10 

01-883 Варшава, тел. 22 833 28 68 

електронна адреса: zs10@edu.um.warszawa.pl 

www.zs10.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-інформатик 

• Технік з організації туризму 

• Технік-програміст 

• Технік-експедитор 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

[STR. 103] 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ № 5 

у Комплексі шкіл № 35 ім. Зофії Ярошевіч "Касі" 

вул. Стефана Жеромського 22/28 01-831 Варшава 

тел. 22 834 32 64 

електронна адреса: zs35@zs35.pl 

www.zs35.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-економіст 

• Технік з продажу 

• Технік-логіст 

• Технік готельного бізнесу 

 

Повна освітня пропозиція 

http://www.zs10.pl/
http://www.zs35.pl/


Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА  

I РІВНЯ № 18 

у Комплексі шкіл № 35 ім. Зофії Ярошевіч "Касі" 

вул. Стефана Жеромського 22/28, 01-831 Варшава 

тел. 22 838 32 64 

електронна адреса: zs35@zs35.pl 

www.zs35.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Продавець 

• Комірник-логіст 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 104] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

МЕХАТРОНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ № 1 

У Комплексі ліцейних і технічних шкіл № 1 

вул. Вішньова 56, 02-520 Варшава 

тел. 22 646 44 99 

електронна адреса: szkola@tm1.edu.pl 

www.tm1.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-програміст 

• Технік-інформатик 

• Технік-інформатик: двомовний клас англійська мова 

• Технік-мехатронік 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ТЕХНІКУМ № 8 

вул. Фредерика Жоліо-Кюрі 13, 02-646 Варшава 

тел. 22 844 66 63 

електронна адреса: te8@edu.um.warszawa.pl 

www.te8.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

http://www.zs35.pl/
http://www.te8.edu.pl/


• Технік-економіст 

• Технік з реклами 

• Технік бухгалтерського обліку 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

[STR. 105] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНО-ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ  

№ 21 

вул. Красноленцька 3, 00-734 Варшава 

тел. 22 841 23 62 

електронна адреса: zshg@zshg.waw.ids.pl 

www.zshg.waw.ids.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік готельного бізнесу 

• Технік з організації туризму 

• Технік з харчування та громадського харчування 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ 

у Комплексі шкіл № 39  

ім. проф. Едмунда Янковського 

вул. Белська 1/3, 02-638 Варшава 

тел. 22 848 54 53 

електронна адреса: zs39@edu.um.warszawa.pl 

www.zs39.waw.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік ландшафтної архітектури 

• Технік з охорони навколишнього середовища 

• Технік-садівник  

•  Ветеринарний технік 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 106] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

http://www.zshg.waw.ids.pl/
http://www.zs39.waw.pl/


 

ШВЕЙНИЙ ТА ПЕРУКАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 

ім. Марії Братковської 

у Комплексі швейних, перукарських і косметичних шкіл  

№ 22, вул. Казімежовська 60, 02-573 Варшава 

тел. 22 849 62 18 

електронна адреса: sekretariat@zso.edu.pl 

www.zso.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік індустрії моди 

• Технік перукарських послуг 

• Технік-стиліст 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 4 

у Комплексі швейних, перукарських і косметичних  

шкіл № 22, вул. Казімежовська 60, 02-573 Варшава 

тел. 22 849 62 18 

електронна адреса: sekretariat@zs 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Перукар  

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 107] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 31 у Комплексі шкіл 

№ 27 вул. Вінцента Римовського 38 

02-697 Варшава 

тел. 22 843 66 81 

електронна адреса: zs27@edu.um.warszawa.pl 

www.zs27.edupage.org 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Перукар 

• Багатопрофільні відділи 

 

http://www.zso.edu.pl/
http://www.zs27.edupage.org/


Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

ТЕХНІКУМ № 24 

у Комплексі шкіл № 26 

вул. Урбаністів 3, 02-397 Варшава 

тел. 22 822 20 31 

електронна адреса: zs26@zs26.edu.pl 

www.zs26.edu.pl/ 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-інформатик 

• Технік графічного за цифрового друку 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

[STR. 108] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

ТЕХНІКУМ № 10 

ім. Еугеніуша Квятковського в Комплексі шкіл 

№ 4 ім. Еугеніуша Квятковського 

вул. Щеншлівіцка 46, 02-353 Варшава, 

тел. 22 823 14 36 

електронна адреса: zs4@edu.um.warszawa.pl 

www.zse4.waw.ids.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік з продажу 

• Технік-економіст 

• Технік з реклами 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

ТЕХНІКУМ № 7 в Комплексі шкіл 

ім. інж. Станіслава Висоцького “Колеювка” 

вул. Щеншлівіцка 56, 02-353 Варшава 

тел. 22 822 32 52 

електронна адреса: zskol@edu.um.warszawa.pl 

www.swysocki.edu.pl 

http://www.zs26.edu.pl/
http://www.zse4.waw.ids.pl/
http://www.swysocki.edu.pl/


 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-електрик рейкового транспорту 

• Технік-електрик 

• Технік з логістики 

• Технік-мехатронік 

• Технік пристроїв і систем відновлюваної енергії 

• Технік залізничного транспорту 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 109] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

АВТОМОБІЛНИЙ ТЕХНІКУМ № 1 

ім. Романа Мацея Піяновського   

в Комплексі автомобільних і ліцейних шків № 1  

вул. Щеншлівіцка 56, 02-353 Варшава 

тел. 22 824 05 45 

електронна адреса: szkola@zssil1.edu.pl 

www.zssil1.edu.pl, 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік автотранспортних засобів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

ГАЛУЗЕВА АВТОМОБІЛЬНА  

ШКОЛА I РІВНЯ № 2 у Комплексі автомобільних  

і ліцейних шкіл № 1, вул. Щеншлівіцка 56 

02-353 Варшава, тел. 22 824 05 45 

електронна адреса: szkola@zssil1.edu.pl 

www.zssil1.edu.pl/ 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Механік автотранспортних засобів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 110] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

http://www.zssil1.edu.pl/
http://www.zssil1.edu.pl/


 

ТЕХНІКУМ ЗВ’ЯЗКУ 

ім. проф. др. інж. Януша Грошковського 

у Комплексі шкіл зв’язку 

Алея Станув З’єдночоних 24, 

03-964 Варшава 

тел. 22 671 89 37 

електронна адреса: zs37@zs37.waw.pl 

www.zs37.waw.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-телеінформатик 

• Технік-інформатик 

• Технік широкосмугового електронного зв'язку 

• Технік телекомунікацій 

• Технік-програміст 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

ТЕХНІКУМ № 12 

У Комплексі шкіл № 12 

ім. Польських Олімпійців  

вул. Сенніцка 15, 04-395 Варшава 

тел. 22 277 14 16 

електронна адреса: zs12@edu.um.warszawa.pl 

www.zs12.edupage.org 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік з логістики 

• Технік з організації туризму 

• Технік з експлуатації портів та терміналів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 111] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

ТЕХНІКУМ № 2 

з Інтеграційними відділами  

у Комплексі шкіл № 5 ім. Стефана Кішелевського 

вул. Щавніцка 1, 04-089 Варшава 

тел. 22 810 54 23 

http://www.zs37.waw.pl/
http://www.zs12.edupage.org/


електронна адреса: kisiel@zse5.waw.pl 

www.zs5.edupage.org 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-економіст – інтеграційний відділ 

• Технік-бухгалтер - інтеграційний відділ 

• Технік з реклами - інтеграційний відділ 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

ТЕХНІКУМ № 27 

ім. проф. Юзефа Завадзького 

у Комплексі шкіл № 21 

вул. Саска 78, 03-914 Варшава 

тел. 22 617 33 74 

електронна адреса: zs21@edu.um.warszawa.pl 

www.technikum27.edupage.org 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-аналітик 

• Технік-перукар 

• Технік з холодильного обладнання та кондиціонування 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

Instagram 

 

[STR. 112] 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

ГАСТРОНОМІЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ № 2 

ім. проф. Станіслава Бергера у Комплексі 

гастрономічно-готельних шкіл 

вул. Майданська 30/36, 04-110 Варшава 

тел. 22 810 04 89, електронна адреса: info@zsgh.edu.pl 

www.zsgh.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік готельного бізнесу 

• Технік харчування та громадського харчування 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

http://www.zs5.edupage.org/
http://www.technikum27.edupage.org/
http://www.zsgh.edu.pl/


Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

СПОЖИВЧО-ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ  

ім. Яна Павла II у Комплексі  

споживчо-гастрономічних шкіл 

вул. Коморська 17/23, 04-161 Варшава 

тел. 22 610 35 88 

електронна адреса: sekretariat@komorska.edu.pl 

www.komorska.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік харчування і громадського харчування 

• Технік-технолог харчових продуктів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Twitter 

Instagram 

 

[STR. 113] 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

ГАЛУЗЕВА СПОЖИВЧО-ГАСТРОНОМІЧНА ШКОЛА 

I РІВНЯ 

ім. Яна Павла II у Комплексі  

споживчо-гастрономічних шкіл 

вул. Коморска 17/23, 04-161 Варшава 

тел. 22 610 35 88 

електронна адреса: sekretariat@komorska.edu.pl 

www.komorska.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ НАВЧАЄМО: 

• Кухар – головний відділ та інтеграційний відділ  

• Офіціант 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 20 

ім. проф. Станіслава Бергера в Комплексі  

гастрономічно-готельних шкіл 

вул. Майданська 30/36, 04-110 Варшава 

тел. 22 810 04 89 

http://www.komorska.edu.pl/
http://www.komorska.edu.pl/


електронна адреса: info@zsgh.edu.pl 

www.zsgh.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Кондитер 

• Кухар 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

Instagram 

 

[STR. 114] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ № 5 

ім. Стефана Стажинського у Комплексі шкіл № 40 

ім. Стефана Стажинського 

вул. Об’яздова 3, 03-771 Варшава 

тел. 22 619 45 40 

електронна адреса: szkola@zs40.pl 

www.zs40.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-енергетик 

• Технік-автоматик 

• Технік-інформатик 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

ТЕХНІКУМ № 20 

у Комплексі шкіл № 11 

ім. Владислава Грабського 

вул. Ратушова 13, 03-450 Варшава 

тел. 22 619 94 91 

електронна адреса: sekretariat@zs-11.edu.pl 

www.zs-11.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік готельного бізнесу 

• Технік з організації туризму 

• Технік з продажу 

 

Повна освітня пропозиція 

http://www.zsgh.edu.pl/
http://www.zs40.pl/
http://www.zs-11.edu.pl/


Facebook школи 

 

[STR. 115] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

ГЕОЛОГІЧНО-ГЕОДЕЗИЧНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ  

ім. проф. др. Станіслава Клюжняка 

у Комплексі шкіл № 14 

вул. Юзефа Шанайця 5, 03-481 Варшава 

тел. 22 619 47 13 

електронна адреса: zs14@zs14.edu.pl 

www.zs14.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік дорожнього будівництва 

• Технік-геодезист 

• Технік пристроїв і систем відновлюваної енергії 

• Технік-інформатик 

• Технік графічного та цифрового друку 

• Технік-програміст 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

ТЕХНІКУМ № 6 

у Комплексі шкіл № 33 

вул. Таргова 86, 03-448 Варшава 

тел. 22 619 34 86 

електронна адреса: zs33@zs33.pl 

www.zs33.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-електрик 

• Технік автотранпортних засобів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 116] 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА  

I РІВНЯ № 12 

ім. Стефана Стажинського у Комплексі шкіл № 40 

ім. Стефана Стажинського 

http://www.zs14.pl/
http://www.zs33.pl/


вул. Об’яздова 3, 03-771 Варшава 

тел. 22 619 45 40 

електронна адреса: szkola@zs40.pl 

www.zs40.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• багатопрофесійна (мехатронік, електронік, монтажник телекомунікаційних мереж та 

пристроїв, автоматик) 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 7 

в Комплексі шкіл № 33 

вул. Таргова 86, 03-448 Варшава 

тел. 22 619 34 86 

електронна адреса: zs33@zs33.pl 

www.zs33.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Автомеханік 

• Електрик 

• Електромеханік автотранспортних засобів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 117] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ № 1 ім. Миколая 

Коперника у Комплексі ліцейних і економічних  

шкіл №1, вул. Ставки 10 

00-178 Варшава, тел. 22 831 16 83 

електронна адреса: zslie1@zslie1.edu.pl 

www.zslie1.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-економіст 

• Технік з логістики 

• Технік з бухгалтерського обліку 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

http://www.zs40.pl/
http://www.zs33.pl/
http://www.zslie1.edu.pl/


 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

ТЕХНІКУМ БУДІВНИЦТВА 

І АРХІТЕКТУРИ № 1 

ім. проф. Зджіслава Монченського 

у Комплексі шкіл №23, вул. Гурношльонска 31 

00-432 Варшава, тел. 22 621 13 50 

електронна адреса: sekretariat@zs23.edu.pl 

www.technikumbudowlane.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-будівельник 

• Технік з реконструкції архітектурних елементів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 118] 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

ЕЛЕКТРИКО-ЕЛЕКТРОНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

№ 1 

у Комплексі шкіл № 22 

ім. Еміліана Конопчинського 

вул. Еміліана Конопчинського 4 

00-335 Варшава, тел. 22 826 43 80 

електронна адреса: zs22@konopczynski.com 

www.konopczynski.com 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-електронік 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

Архітектонічно-будівельний технікум 

ім. Станіслава Ноаковського  

у Комплексі архітектонічно-будівельних і ліцейних шкіл  

ім. Станіслава Ноаковського 

вул. Пширинек 9, 00-219 Варшава, 

тел. 22 831 06 96, електронна адреса: sekretariat@tab.edu.pl 

www.tab.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

http://www.technikumbudowlane.edu.pl/
http://www.konopczynski.com/
http://www.tab.edu.pl/


• Технік-будівельник 

• Технік санітарної інженерії  

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

 

[STR. 119] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

ГАСТРОНОМІЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ  

№ 1 

у Комплексі гастрономічних шкіл 

ім. проф. Еугеніуша Піяновського 

вул. Познанська 6/8, 00-680 Варшава, 

тел. 22 628 56 28 

електронна адреса: sekretariat@admzsg.edu.pl 

www.zsg.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік готельного бізнесу 

• Технік харчування і громадського харчування 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

ПОЛІГРАФІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

у Комплексі поліграфічних шкіл  

ім. Маршалка Юзефа Пілсудського 

вул. Ставки 14, 00-178 Варшава 

тел. 22 831 52 61 

електронна адреса: sekretariat@zspoligraf.pl 

www.zspoligraf.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік графічного та цифрового друку 

• Технік з реклами 

• Технік друкарських процесів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 120] 

 

http://www.zsg.edu.pl/
http://www.zspoligraf.pl/


ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

КІНЕМАТОГРАФІЧНО-КОМПЄЄЮТЕРНИЙ ТЕХНІКУМ 

ім. Кшиштофа Кєшльовського 

вул. Польна 7, 00-625 Варшава,тел. 22 825 02 52 

електронна адреса: sekretariat@technikumpolna.pl 

www.technikumpolna.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-інформатик 

• Технік звукозапису 

• Звукотехнік 

• Технік-програміст 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

ГАЛУЗЕВА ГАСТРОНОМІЧНА ШКОЛА 

I РІВНЯ у Комплексі гастрономічних шкіл 

ім. проф. Еугеніуша 

Піяновського, вул. Познанська 6/8, 

00-680 Варшава, тел. 22 628 56 28 

електронна адреса: sekretariat@admzsg.edu.pl 

www.zsg.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Кондитер 

• Кухар 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 121] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 41 

у Комплексі шкіл №34 ім. Мешка І  

вул. Пьотра Висоцького 51 

03–202 Варшава, тел. 22 744 24 15 

електронна адреса: zs34@edu.um.warszawa.pl 

www.zs34.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

http://www.technikumpolna.pl/
http://www.zsg.edu.pl/
http://www.zs34.pl/


• Перукар 

• Монтажник будівельно-оздоблювальних робіт 

• багатопрофільний відділ 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

 

ТЕХНІКУМ № 11 

ім. Пьотра Висоцького у Комплексі шкіл 

ім. Пьотра Висоцького 

вул. Св. Яцка Одровонжа 19 

03-310 Варшава, тел. 22 811 01 13 

електронна адреса: poczta@wysocki.edu.pl 

www.wysocki.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-економіст 

• Технік готельного бізнесу 

• Технік з організації туризму 

• Технік з експлуатації портів та терміналів 

• Технік графічного та поліграфічного друку 

• Технік операційних служб аеропорту 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 122] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

 

ТЕХНІКУМ № 30 

У Комплексі шкіл № 34 ім. Мешка І  

вул. Пьотра Висоцького 51 

03–202 Варшава 

тел. 22 744 24 15 

електронна адреса: zs34@edu.um.warszawa.pl 

www.zs34.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік перукарських послуг 

• Технік-будівельник 

• Технік-технолог деревообробки 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

http://www.wysocki.edu.pl/
http://www.zs34.pl/


ДІЛЬНИЦЯ УРСУС 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 37 

ім. Яна Карського в Комплексі шкіл № 42  

вул. Джєчі Варшави 42, 

02-495 Варшава 

тел. 22 662 62 81 

електронна адреса: zs42@karski.edu.pl 

www.zsnr42.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• багатопрофільний відділ 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 123] 

 

ДІЛЬНИЦЯ УРСУС 

 

ТЕХНІКУМ № 8 

ім. Яна Карського в Комплексі шкіл № 42  

вул. Джєчі Варшави 42, 

02-495 Варшава 

тел. 22 662 62 81 

електронна адреса: zs42@karski.edu.pl 

www.zsnr42.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-інформатик 

• Технік з організації туризму 

• Технік-логіст 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВЛОХИ 

 

АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ № 9 

ім. Героїв Нарвіку у Комплексі шкіл ім. Героїв Нарвіку 

вул. Гладка 16, 02-172 Варшава 

тел. 22 846 00 48 

електронна адреса: szkola@narwik.edu.pl 

www.narwik.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-авіонік 

http://www.zsnr42.edu.pl/
http://www.zsnr42.edu.pl/
http://www.narwik.edu.pl/


• Технік-інформатик 

• Технік-авіамеханік 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 124] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 66 у Центрі  

професійної освіти № 1 

вул. Кшєнчя Януша 45/47, 01-452 Варшава 

тел. 22 632 59 70 

sekretariat@ckziu1.pl 

www.ckziu1.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Монтажник сантехнічних мереж та установок 

• Монтажник будівельно-оздоблювальних робіт 

• Перукар 

• багатопрофільний відділ 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ТЕХНІКУМ № 26 

у Комплексі шкіл ім. Міхала Конарського  

вул. Окопова 55A, 

01-043 Варшава 

тел. 22 838 60 63 

електронна адреса: konar@konar.info 

www.konar.info 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік харчування і громадського харчування 

• Технік готельного бізнесу 

 

Повна освітня пропозиція 

 

[STR. 125] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

TECHNIKUM № 23 

http://www.ckziu1.edu.pl/
http://www.konar.info/


ім. Фридерика Скарбка у Комплексі шкіл 

№ 32 ім. Кшиштофа Каміля Бачинського  

вул. Ожаровська 71, 01-408 Варшава 

тел. 22 836 40 62 

zs32@edu.um.warszawa.pl 

www.zs32.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-ортопед 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ТЕХНІКУМ № 3 

ім. Людвіка Кривіцького у Комплексі шкіл  

№ 7 ім. Щепана Боньковського 

вул. Хлодна 36/46, 00-872 Варшава 

тел. 22 654 16 01 

zs7@zs7.eu 

www.zs7.eu 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-економіст 

• Технік з організації туризму 

• Технік-логіст 

 

Повна освітня пропозиція 

 

[STR. 126] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ЕЛЕКТРОНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ № 1 вул. Марчіна Каспшака 19/21 (Воля) 

у Комплексі шкіл № 36 ім. Марчіна Каспшака 

вул. Марчіна Каспшака 19/21  

01-211 Варшава 

тел. 22 632 02 11 

zs@kasprzak.edu.pl 

www.kasprzak.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-електронік 

• Технік-мехатронік 

• Технік-інформатик 

http://www.zs32.edu.pl/
http://www.zs7.eu/
http://www.kasprzak.edu.pl/


• Технік-програміст 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ТЕХНІКУМ № 29 

у Комплексі шкіл стенотипії і іноземних мов  

вул. Огродова 16, 00-896 Варшава 

тел. 22 620 50 51 

sekretariat@ogrodowa.edu.pl 

ogrodowa.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік готельного бізнесу 

• Технік з організації туризму 

• Технік з реклами 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtubе-канал 

 

[STR. 127] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ФОТОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

у Комплексі фототехнічних шкіл  

вул. Спокойна 13, 01-044 Варшава 

тел. 22 838 70 91 

info@fotospokojna.com 

www.fotospokojna.com 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік фотографії і мультимедій 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ № 2 

ім. Чеслава Орловського у Комплексі 

автомобільних і ліцейних шкіл № 2 

Алея Яна Павла II 69, 01-038 Варшава 

тел. 22 838 70 21 

zssl2@edu.um.warszawa.pl 

http://www.fotospokojna.com/


www. zssam2.edupage.org 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік автотранспортних засобів 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 
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ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

БУДІВЕЛНИЙ ТЕХНІКУМ 

№ 5 ім. проф. Стефана Брили у Центрі  

професійної освіти № 1 

вул. Кшєнчя Януша 45/47, 01-452 Варшава 

тел. 22 632 59 70 

sekretariat@ckziu1.pl 

www.ckziu1.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік ландшафтної архітектури 

• Технік-будівельник 

• Технік приладів і систем відновлюваної енергетики 

• Технік опоряджувальних робіт у будівництві 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 6 

ім. M. Конарського у Комплексі шкіл 

ім. M. Конарського, вул. Окопова 55A 

01-043 Варшава, тел. 22 838 60 63 

konar@konar.info 

www.konar.info 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Кухар 

 

Повна освітня пропозиція 
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ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

http://www.ckziu1.edu.pl/
http://www.konar.info/


ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 39 

у Комплексі шкіл №32 ім. Кшиштофа 

Каміля Бачинського, вул. Ожаровська 71 

01-408 Варшава, тел. 22 836 40 62 

zs32@edu.um.warszawa.pl 

www.zs32.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• багатопрофільний відділ – інтерграційний 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ГАЛУЗЕВА ФОТОТЕХНІЧНА 

ШКОЛА I РІВНЯ 

у Комплексі фототехнічних шкіл  

вул. Спокойна 13, 01-044 Варшава 

тел. 22 838 70 91 

info@fotospokojna.com 

www.fotospokojna.com 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Фотограф 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 
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ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

ГАЛУЗЕВА АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 1 

у Комплексі автомобільних і ліцейних шкіл № 2 

Алея Яна Павла II 69, 01-038 Варшава 

тел. 22 838 70 21 

zssl2@edu.um.warszawa.pl 

www.zssam2.edupage.org 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Механік автотранспортних засобів 

 

Повна освітня пропозиція 

http://www.zs32.edu.pl/
http://www.fotospokojna.com/
http://www.zssam2.edupage.org/


Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

I РІВНЯ № 11 

у Комплексі автомобільних і ліцейних шкіл 

№ 3 ім. Ігнація Яна Падеревського 

вул. Влощанська 35, 01-710 Варшава 

тел. 22 663 30 38 

zssl3@edu.um.warszawa.pl 

www.wloscianska.strefa.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Автомаляр 

• Механік автотранспортних засобів 

• Електромеханік автотранспортних засобів 

• Водій-механік 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 
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ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

№ 7 

ім. Яна Кілінського у Комплексі шкіл №31  

ім. Яна Кілінського, вул. Алойза Фелінського 13 

01-513 Варшава, тел. 22 839 00 41 

zs31@interia.pl 

www.zs31.waw.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-оптик 

• Технік з реклами 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

ЕЛЕКТРОНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ № 3 

ім. Солдатів Армії Крайової “Żywiciel” 

у Комплексі електронічних і ліцейних шкіл  

вул. ген. Юзефа Зайончка 7, 01-518 Варшава 

тел. 22 839 12 23 

http://www.wloscianska.strefa.pl/
http://www.zs31.waw.pl/


zseil@zseil.edu.pl 

www.zseil.edu.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-електронік 

• Технік-електрик 

• Технік-програміст 

• Технік-інформатик 

• Технік-телеінформатик  

• Технік вантажопідйомних пристроїв 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 
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ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

АВТОМОБІЛЬНИЙ 

ТЕХНІКУМ № 3 

у Комплексі автомобільних і ліцейних шкіл  

№ 3 ім. Ігнація Яна Падеревського 

вул. Влощанська 35, 01-710 Варшава 

тел. 22 663 30 38 

zssl3@edu.um.warszawa.pl 

www.wloscianska.strefa.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Технік-логіст 

• Технік автотранспортних засобів 

• Технік-мехатронік 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 

ТЕХНІКУМ № 2 

ім. Синів Полку у Комплексі шкіл № 28, 

вул. ген. Юзефа Зайончка 7, 01-518 Варшава 

тел. 22 844 36 34 

zs28@zs28.waw.pl 

www.zs.28.waw.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

http://www.zseil.edu.pl/
http://www.wloscianska.strefa.pl/
http://www.zs.28.waw.pl/


• Технік-електрик 

• Технік-телеінформатик 

 

Повна освітня пропозиція 

 

[STR. 133] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

ГАЛУЗЕВА ШКОЛА 

ХУДОЖНІХ РЕМЕСЕЛ 

I РІВНЯ у Комплексі шкіл № 31 

ім. Яна Кілінського, вул. Алойза Фелінського 13 

01-513 Варшава, тел. 22 839 00 41 

zs31@interia.pl 

www.zs31.waw.pl 

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ МИ НАВЧАЄМО: 

• Золотар-ювелір 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 
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ВИБЕРИ ЛІЦЕЙ ДЛЯ СЕБЕ 

 

[Z międzynarodową maturą] З міжнародною матурою 

[Integracyjne] Інтеграційний 

[Dwujęzyczne] Двомовний 

[Mistrzostwa sportowego] Спортивної майстерності 

[Ogólne] Загальний 

[Sportowe] Спортивний 

 

[STR. 135] 

 

КАРТА ЛІЦЕЇВ 

 

[Bielany] Беляни 

[Bemowo] Бемово 

[Białołęka]Бялоленка 

[Wawer] Вавер 

[Wesoła] Весола 

[Wilanów] Вілянув 

[Włochy] Влохи 

[Wola] Воля 

[Żoliborz] Жолібож 

[Mokotów] Мокотув 

http://www.zs31.waw.pl/


[Ochota] Охота 

[Praga Południe] Прага-Полуднє 

[Praga Północ] Прага-Пулноц 

[Rembertów] Рембертув 

[Śródmieście] Середмістя 

[Targówek] Таргувек 

[Ursynów] Урсинув 

[Ursus] Урсус 

 

[Zapis w żółtej ramce] 

Детальний план Варшави 
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ЛІЦЕЇ 

 

БЕМОВО 

1. LXXVIII Загальноосвітній ліцей ім. Марії Павлікоської Ясножевської 

 

БЯЛОЛЕНКА 

1. CV Загальноосвітній ліцей ім. Збігнєва Герберта 

2. CLXV Загальноосвітній ліцей 

БЕЛЯНИ 

1. XXII Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Хосе Марті 

2. XXXIX Загальноосвітній ліцей ім. Польської авіації 

3. XLI Загальноосвітній ліцей ім. Йоахіма Лелевеля 

4. LII Загальноосвітній ліцей ім. Владислава Станіслава 

Реймонта у Комплексі шкіл № 18 

5. LIX Загальноосвітній ліцей спортивної майстерності 

ім. Януша Кусоцінського 

6. LX Загальноосвітній ліцей ім. Войчеха Гурского у Комплексі  

шкіл № 49 

7. XCIV Загальноосвітній ліцей ім. ген. Станіслава Мачка 

8. CXXII Загальноосвітній ліцей ім. Ігнація Домейки 

 

МОКОТУВ 

1. VI Загальноосвітній ліцей ім. Тадеуша Рейтана 

2. X Загальноосвітній ліцей ім. Королеви Ядвігі 

3. XXVIII Загальноосвітній ліцей ім. Яна Кохановського 

4. XXXIV Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Мігеля де Сервантеса 

5. XLII Загальноосвітній ліцей ім. Марії Конопніцької 

6. XLIII Загальноосвітній ліцей ім. Казімежа Великого 

7. XLIV Загальноосвітній ліцей ім. Стефана Банаха 

8. XLIX Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Йоганна Вольфганга Гете 



9. LXV Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

ім. ген. Юзефа Бема вул. Маринарська 

10. LXVIII Загальноосвітній ліцей ім. Титуса Халубінського 

11. LXXX Загальноосвітній ліцей ім. Леопольда Стаффа у Комплексі 

Ліцейних і технічних шкіл № 1 

12. CLXIV Загальноосвітній ліцей спортивної майстерності 

13. CX Загальноосвітній ліцей ім. Роберта Шумана 

14. CLV Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Героїнь Варшавського повстання 

15. CLVI Загальноосвітній інтеграційний ліцей “Пши Лазєнках Крулєвскіх” 

 

ОХОТА 

 

1. VII Загальноосвітній ліцей ім. Юліуша Словацького 

2. XIV Загальноосвітній ліцей ім. Станіслава Сташіца 

3. XXI Загальноосвітній ліцей ім. Гуго Коллонтая 

4. XLVIII Загальноосвітній ліцей ім. Едварда Дембовського 

5. LXIX Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

ім. Героїв Варшавського повстання 1944 

6.CLX Загальноосвітній ліцей ім. ген. див. Стефана Ровецького “Грота” 

 

ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

1. IV Загальноосвітній ліцей ім. Адама Міцкевича 

2. XIX Загальноосвітній ліцей ім. Повстанців Варшави 

3. XXIII Загальноосвітній ліцей ім. Марії Кюрі-Склодовської 

4. XXXV Загальноосвітній ліцей з двомовними 

відділами ім. Болеслава Пруса 

5. XLVII Загальноосвітній ліцей ім. Станіслава Виспянського 

6. LXXII Загальноосвітній ліцей ім. ген. Якуба Ясінського 

7. LXXXVII Загальноосвітній ліцей ім. ген. Леопольда 

Окуліцького у Комплексі шкіл № 21 

8. XCVII Загальноосвітній ліцей ім. Польських олімпійців 

у Комплексі шкіл № 12 

9. XCVI Загальноосвітній ліцей ім. Агнєшкі Осецької 

у Комплексі шкіл зв’язку 

10.XCIX Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Збігнєва Герберта 

11. CXI Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

ім. Стефана Киселевського у Комплексі шкіл № 5 

ім. Стефана Киселевського 

 

ПРАГА-ПУЛНОЦ 

1. VIII Загальноосвітній ліцей ім. Владислава IV 

2. XX Загальноосвітній ліцей ім. Болеслава Хороброго 

у Комплексі шкіл № 40 ім. Стефана Стажинського 

3. L Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

ім. Руя Барбози у Комплексі шкіл № 73 

4. LXXVI Загальноосвітній ліцей ім. Маршала Юзефа Пілсудського 



 

РЕМБЕРТУВ 

1. LI Загальноосвітній ліцей ім. Тадеуша Костюшки 

 

СЕРЕДМІСТЯ 

1. II Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Стефана Баторія 

2. V Загальноосвітній ліцей ім. кс. Юзефа Понятовського 

3. IX Загальноосвітній ліцей ім. Клементини Гоффман 

4. XI Загальноосвітній ліцей ім. Миколая Рея 

5. XV Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Нарцизи Жміховської 

6. XVII Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Анджея Фрича-Моджевського 

7. XVIII Загальноосвітній ліцей ім. Яна Замойського 
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8. XXVII Загальноосвітній ліцей ім. Тадеуша Чацького  

9. XXXII Загальноосвітній ліцей ім. ген. Стефана Ровецького „Грота” 

у Комплексі ліцейних економічних шкіл № 1 

10. XXXVII Загальноосвітній ліцей ім. Ярослава Домбровського 

11. LXII Загальноосвітній ліцей спортивної майстерності 

ім. Генерала Владислава Андерса 

12. LXVII Загальноосвітній ліцей ім. Яна Новака-Єзоранського 

13. LVIII Загальноосвітній ліцей ім. Кшиштофа Каміля-Бачинського 

у Комплексі шкіл № 23 

14. LXXV Загальноосвітній ліцей ім. Яна III Собєського 

15. LXXXI Загальноосвітній ліцей ім. Александра Фредро 

16. LXXXIII Загальноосвітній ліцей ім. Еміліана Конопчинського 

у Комплексі шкіл №2 ім. Еміліана Конопчинського 

16. CLVII Загальноосвітній ліцей ім. Марії Кюрі-Склодовської 

 

ТАРГУВЕК 

1. XIII Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. полк. Леопольда Ліса-Кулі 

2. XLVI Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Стефана Чарнецького 

3. CII Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

ім. Отця Юзефа Возняка 

у Комплексі шкіл з інтеграційними відділами № 41 

4. CXXXVII Загальноосвітній ліцей з двомовними 

відділами ім. Роберта Шумана 

5. CLXII Загальноосвітній ліцей 

ім. Сірих Шеренг у Комплексі шкіл № 128 

 

УРСУС  

1. LVI Загальноосвітній ліцей ім. Ротмістра Вітольда Пілецького 



 

УРСИНУВ 

1. LXIII Загальноосвітній ліцей ім. Лайоша Кошута 

2. CLXVI Загальноосвітній ліцей зі спортивними відділами 

3. LXX Загальноосвітній ліцей ім. Александра Камінського 

4. CLVIII Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Княгині Ізабели Чарториської 

 

ВАВЕР 

1. XXV Загальноосвітній ліцей ім. Юзефа Вибіцького 

2. XXVI Загальноосвітній ліцей ім. Юліана Тувіма 

 

ВЕСОЛА  

1. CLXIII Загальноосвітній ліцей 

 

ВІЛАНУВ 

1. XXXVIII Загальноосвітній ліцей 

ім. Станіслава Косткі Потоцького у Комплексі  

шкіл № 79 ім. Станіслава Косткі Потоцького 

 

ВЛОХИ 

1. LXXIII Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Завішакув Пропорца„Victoria” 

2. LXXXIV Загальноосвітній ліцей 

ім. Героїв Нарвіку 

у Комплексі шкіл ім. Героїв Нарвіку 

3. CLIX Загальноосвітній ліцей ім. Короля Яна III Собєського 

 

ВОЛЯ 

1. III Загальноосвітній ліцей ім. ген. Юзефа Совінського 

2. XII Загальноосвітній ліцей ім. Генрика Сенкевича 

3. XXIV Загальноосвітній ліцей ім. Ципріана Каміля Норвіда 

4. XXX Загальноосвітній ліцей ім. Яна Снядецького 

5. XXXIII Загальноосвітній двомовний ліцей ім. Миколая Коперника 

6. XL Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Стефана Жеромського 

7. XLV Загальноосвітній ліцей ім. Ромуальда Траугутта  

8. LXXXVI Загальноосвітній ліцей ім. Батальйону “Зоська” 

9. LXXXVIII Загальноосвітній ліцей  

ім. Міхала Конарського у Комплексі 

шкіл ім. Міхала Конарського 

10. XCII Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

у комплексі шкіл № 32 

ім. Кшиштофа Каміля Бачинського 

11. Загальноосвітній ліцей Яцка Куроня 

12. CXXV Загальноосвітній ліцей ім. Вальдемара Мілевіча у Комплексі 

шкіл № 7 ім. Щепана Боньковського 

13. CLXI Загальноосвітній ліцей 



У Комплексі шкіл № 127 

 

ЖОЛІБОЖ 

1. I Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

ім. Болеслава Лімановського 

2. XVI Загальноосвітній ліцей з двомовними відділами 

ім. Стефанії Семполовськоїj 

3. LXIV Загальноосвітній ліцей ім. Станіслава Ігнація 

Віткевича “Віткацего” 

4. CXIV Загальноосвітній ліцей ім. Яна Кілінського у Комплексі 

шкіл № 31 ім. Яна Кілінського 

 

[STR. 138] 

 

ЛІЦЕЇ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВІДДІЛІВ 

 

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

МОКОТУВ: 
• LXV Загальноосвітній ліцей 
з інтеграційними відділами 
ім. ген. Юзефа Бема вул. Маринарська 2/6 
• CLVI Загальноосвітній інтеграційний ліцей 
„Пши Лазєнках Крулєвскіх” 
вул. Подхоронжих 49/61 
ОХОТА: 
• LXIX Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 
ім. Героїв Варшавського повстання 1944 
вул. Скаржинського 8 
ПРАГА-ПОЛУДНЄ: 
• CXI Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 
ім. Стефана Кіселевського 
вул. Щавніцка 1 
ПРАГА-ПУЛНОЦ: 
• L Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 
ім. Руя Барбози 
вул. Бурджінського 4 
ТАРГУВЕК: 
• CII Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 
ім. Отця Юзефа Возняка  
вул. Бартніча 2 
УРСИНУВ 
• LXIII Загальноосвітній ліцей 
ім. Лайоша Кошута 
вул. Хіршфельда 11 
ВАВЕР: 
• XXVI Загальноосвітній ліцей 
ім. ЮліанаТувіма 
вул. Альпейська 6 
• XCII Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 
вул. Ожаровська 71 



ЖОЛІБОЖ : 
• I Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 
ім. Болеслава Лімановського 
вул. Фелінського 15 

 

 [STR. 139]Z  
ODDZIAŁAMIZ ODDZIAŁAMI 

ЛІЦЕЇ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВІДДІЛІВ 
 
СПОРТИВНІ ЗІ СПОРТИВНИМИ ВІДДІЛАМИ 
 
БЕЛЯНИ 
• LIX Загальноосвітній ліцей спортивної майстерності 
ім. Януша Кусоцінського 
МОКОТУВ: 
• CLXIV Загальноосвітній ліцей спортивної майстерності 
вул. Хелмська 23 
ПРАГА-ПУЛНОЦ: 
• XX Загальноосвітній ліцей 
ім. Болеслава Хороброго 
вул. Об’яздова 3 
• LXXVI Загальноосвітній ліцей 
ім. Маршала Юзефа Пілсудського 
вул. Ковельська 1 
СЕРЕДМІСТЯ: 
• LXII Загальноосвітній ліцей спортивної майстерності 
ім. Генерала Власдислава Андерса 
вул. Конвікторська 5/7 
ТАРГУВЕК: 
• CLXII Загальноосвітній ліцей ім. Сірих Шеренг вул. Турмонцка 2 
• CLXVI Загальноосвітній ліцей зі спортивними відділами 
вул. Концертова 4 

 

З ВІДДІЛАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ВОЛЯ 

• CXXV Загальноосвітній ліцей 

ім. Вальдемара Мілевича 

вул. Хлодна 36/46 

 

З ПІДГОТОВЧИМИ ВІДДІЛАМИ ДЛЯ ОСІБ, 

ЯКІ НЕ ВОЛОДІЮТЬ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ 

 

ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

• CXI Загальноосвітній ліцей з інтеграційними відділами 

ім. Стефана Кіселевського 

вул. Щавніцка 1 у Комплексі шкіл 

№ 5 ім. С. Кіселевського 

 



ЖОЛІБОЖ 

• CXIV Загальноосвітній ліцей ім. Яна Кілінського у Комплексі 

шкіл № 31 вул. Фелінського 13  

 

УРСИНУВ 

• CLXVI Загальноосвітній ліцей зі спортивними відділами 

вул. Концертова 4 

 

[STR. 140] 

 
З МІЖНАРОДНОЮ МАТУРОЮ 
 
ПРАГА-ПОЛУДНЄ: 
• XXXV Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Болеслава Пруса 
вул. Звичєнжцув 7/9 
СЕРЕДМІСТЯ: 
• II Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефана Баторія 
вул. Мишлівєцка 6 
ВОЛЯ 
• XXXIII Загальноосвітній двомовний ліцей 
ім. Миколая Коперника 
вул. Бема 76 
 
ШКОЛИ З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 
АНГЛІЙСЬКА МОВА 
БЕМОВО: 
• LXXVIII Загальноосвітній ліцей 
ім. Марії Павліковської- 
Ясножевської вул. A.Кшивонь 3 
БЕЛЯНИ: 
• XLI Загальноосвітній ліцей 
ім. Йоахіма Лелевеля 
вул. Ківерська 3 
МОКОТУВ: 
• CLV Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Героїнь Варшавського повстання 
вул. Живного 25 
ПРАГА-ПОЛУДНЄ: 
• XXXV Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Болеслава Пруса 
вул. Звичєнжцув 7/9 
СЕРЕДМІСТЯ: 
• II Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефана Баторія 



вул. Мишлівєцка 6 
ТАРГУВЕК: 
• CXXXVII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Роберта Шумана 
вул. Ольгерда 35/41 
УРСИНУВ: 
• CLVIII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Княгині Ізабели Чарториської 
вул. Шольц-Рогозінського 2 
ВІЛАНУВ 
1. XXXVIII Загальноосвітній ліцей 
ім. Станіслава Косткі Потоцького у Комплексі 
шкіл № 79 ім. Станіслава Косткі Потоцького 
• XXX Загальноосвітній ліцей 
ім. Яна Снядецького 
вул. Вольность 1/3 
• XXXIII Загальноосвітній двомовний ліцей 
ім. Миколая Коперника вул. Бема 76 
• XL Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефана Жеромського вул. Платинова 1 
 
ІСПАНСЬКА МОВА 
БЕЛЯНИ: 
• XXII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Хосе Марті 
вул. Стаффа 11 
ТАРГУВЕК: 
• XLVI Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефана Чарнецького 
вул. Журомінська 4 
УРСИНУВ: 
• CLVIII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Княгині Ізабели Чарториської  
вул. Шольц-Рогозінського 2 
 
[STR. 141] 

ЛІЦЕЇ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВІДДІЛІВ 

 

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

СЕРЕДМІСТЯ: 

• XV Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Нарцизи Жміховської 



вул. Кльонова 16 
ТАРГУВЕК: 
• CXXXVII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Роберта Шумана 
вул. Ольгерда 35/41 
ЖОЛІБОЖ: 
• XVI Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефанії Семполовської 
вул. кс. Я. Попєлушки 5 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

МОКОТУВ: 
• XLIX Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Йоганна Вольфганга Гете 
вул. Жоліо-Кюрі 14 
• CLV Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Героїнь Варшавського повстання вул. Живнего 25 
СЕРЕДМІСТЯ: 
• XVII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Анджея Фрича-Моджевського 
вул. Електоральна 5/7 
ТАРГУВЕК: 
• XLVI Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефана Чарнецького 
вул. Журомінська 4 
 
ЗІ ВСТУПНИМИ КЛАСАМИ 
 
ІСПАНСЬКА МОВА 
МОКОТУВ: 
• XXXIV Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Мігеля де Сервантеса 
вул. Закшевська 24a 
ТАРГУВЕК: 
• XLVI Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефана Чарнецького 
вул. Журомінська 4 
 
ФРАНЦУЗЬКА МОВА 
СЕРЕДМІСТЯ: 
• XV Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Нарцизи Жміховської 



вул. Кльонова 16 
ТАРГУВЕК: 
• CXXXVII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Роберта Шумана 
вул. Ольгерда 35/41 
ЖОЛІБОЖ: 
• XVI Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефанії Семполовської 
вул. кс. Я. Попелушки 5 
 
НІМЕЦЬКА МОВА 
СЕРЕДМІСТЯ: 
• XVII Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Анджея Фрича-Моджевського 
вул. Електоральна 5/7 
ТАРГУВЕК: 
• XLVI Загальноосвітній ліцей 
з двомовними відділами 
ім. Стефана Чарнецького 
вул. Журомінська 4 
 
 [STR. 142] 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕМОВО 

 

LXXVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Марії Павлікоської-Ясножевської 

вул. Анелі Кшивонь 3, 01-391 Варшава 

тел. (22) 664-40-49 

електронна адреса: sekretariat@pawlikowska.edu.pl 

www.pawlikowska.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЯЛОЛЕНКА 

 

CV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Збігнєва Герберта 

вул. Вінцента ван Гога 1, 03-188 Варшава 

тел. 22 884 43 80 

електронна адреса: sekretariat@cvlo.waw.pl 

www.cvlo.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Instagram 

 

http://www.pawlikowska.edu.pl/
http://www.cvlo.waw.pl/


[STR. 143] 

ДІЛЬНИЦЯ БЯЛОЛЕНКА 

 

CLXV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

вул. Острудзька 175 

03-289 Варшава 

тел. 22 741 60 45 

електронна адреса: lo165@edu.um.warszawa.plwww. 

liceum165.edu.pl/ 

 

Повна освітня пропозиція 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

XXII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Хосе Марті, вул. Леопольда Стаффа 111, 

01-884 Варшава , тел. 22 834 03 57 

електронна адреса: lo22@edu.um.warszawa.pl 

www.josemarti.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 144] 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

XXXIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Польської авіації 

вул. Богуміла Зуга 16, 01-806 Варшава 

тел. 22 834 60 33 

електронна адреса: lo39@edu.um.warszawa.pl 

www.lo39.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

XLI LO ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Йоахіма Лелевеля 

вул. Ківерська 3, 01-682 Варшава 

тел. 22 833 13 33 

електронна адреса: sekretariat@lelewel.waw.pl 

www.lelewel.waw.pl 

 

http://www.josemarti.pl/
http://www.lo39.pl/
http://www.lelewel.waw.pl/


Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 145] 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

LII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Владислава Станіслава Реймонта 

у Комплексі шкіл № 18 

вул. Стефана Жеромського 81, 01-882 Варшава 

тел. 22 834 72 01 

електронна адреса: dyrekcja@zs18.edu.pl 

www.reymontowka.wer.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

LIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ім. Януша Косуцінського 

вул. Самуеля Богуміла Лінде 20 

01-952 Варшава, тел. 22 834 86 58 

lo59@edu.um.warszawa.pl 

www.kusy.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 146] 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

LX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Войцеха Гурського 

у Комплексі шкіл № 49 

вул. Льва Толстого 2, 01-910 Варшава 

тел. 22 835 95 58 

електронна адреса: sekretariat@gorski.edu.pl 

www.gorski.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

http://www.reymontowka.wer.pl/
http://www.kusy.edu.pl/
http://www.gorski.edu.pl/


ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

XCIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. ген. Станіслава Мачка 

вул. Гвяжджіста 35, 01-651 Варшава 

тел. 22 833 02 58 

електронна адреса: sekretariat@maczek.waw.pl 

www.maczek.waw.pl/ 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

Instagram 

 

[STR. 147] 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ 

 

CXXII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Ігнація Домейка 

вул. Леопольда Стаффа 3/5, 01-891 Варшава, 

тел. 22 864 08 91 

електронна адреса: sekretariat@domeyko.edu.pl 

www.domeyko.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

VI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Тадеуша Рейтана 

вул. Вікторська 30/32, 02-587 Варшава 

тел. 22 844 13 68 

електронна адреса: sekretariat@reytan.edu.pl 

www.reytan.edu.pl/ 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 148] 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

X ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Королеви Ядвіги 

вул. Яна Павла Вороніча 8 

02-625 Варшава, тел. 22 854 09 10 

електронна адреса: liceum10@krolowka.pl 

http://www.maczek.waw.pl/
http://www.domeyko.edu.pl/
http://www.reytan.edu.pl/


www.krolowka.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

XXVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Яна Кохановського 

вул. Вікторська 99, 02-575 Варшава 

тел. 22 844 29 21 

електронна адреса: lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl 

www.kochanowski.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

 

[STR. 149] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

XXXIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Мігеля де Сервантеса 

вул. Закшевска 24A, 00-737 Варшава 

тел. 22 841 06 93 

електронна адреса: sekretariat@cervantes.edu.pl 

www.cervantes.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

XLII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Марії Конопніцької 

вул. Мадалінського 22 02-513, 

тел. 849 69 64 

електронна адреса: lokonopnicka@poczta.onet.pl 

www.lokonopnicka.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 150] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

http://www.krolowka.pl/
http://www.kochanowski.waw.pl/
http://www.cervantes.edu.pl/
http://www.lokonopnicka.edupage.org/


XLIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Казімєжа Великого 

Алея Неподлеглошчі 27, 02-653 Варшава 

тел. 22 844 00 85 

електронна адреса: szkola@lo43.edu.pl 

www.lo43.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

XLIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Стефана Банаха 

вул. Дольна 6, 00-774 Варшава 

тел. 22 840 36 48 

електронна адреса: szkola@lo44.edu.pl 

www.lo44.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 151] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

XLIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Йоганна Вольфганга Гете 

вул. Фредерика Жоліо-Кюрі 14, 02-646 Варшава 

тел. 22 844 13 21 

електронна адреса: sekretariat@lo49.edu.pl 

www.lo49.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

LXV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. ген. Юзефа Бема 

вул. Маринарська 2/6, 02-674 Варшава 

тел. 22 843 37 13 

електронна адреса: szkola@bem.waw.pl 

www.bem.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

http://www.lo43.edu.pl/
http://www.lo44.edu.pl/
http://www.lo49.edu.pl/
http://www.bem.waw.pl/


Facebook школи 

 

[STR. 152] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

LXVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Титуса Халубінського 

вул. Людвіка Нарбутта 31, 02-536 Варшава 

тел. 22 646 52 76 

електронна адреса: lo68@edu.um.warszawa.pl 

www.68lo.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

LXXX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Леопольда Стаффа у Комплексі  

ліцейних і технічних шкіл №1 

вул. Вішньова 56, 02-520 Варшава 

тел. 22 646 44 99 

електронна адреса: szkola@tm1.edu.pl 

www.tm1.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

 

[STR. 153] 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

CLXIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

вул. Хелмська 23, 00-724 Варшава 

тел. 22 841 16 43 

електронна адреса: lo164@edu.um.warszawa.pl 

www.lo-164.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

CX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Роберта Шумана в Комплексі шкіл № 59, 

вул. Яна III Собєського 68, 

02-930 Варшава 

http://www.68lo.edu.pl/
http://www.tm1.edu.pl/
http://www.lo-164.edupage.org/


тел. 22 842 47 92 

електронна адреса: sekretariat@zs59.waw.pl 

www.zs59.waw.pl 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 154] 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

CLV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

вул. Героїнь Варшавського повстання  

вул. Войчеха Живного 25, 02-701 Варшава 

тел. 22 620 49 31 

електронна адреса: sekretariat@liceumtwarda.edu.pl 

www.liceumtwarda.edu.pl  

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ МОКОТУВ 

 

CLVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІЦЕЙ  

“ПШИ ЛАЖЄНКАХ КРУЛЄВСКИХ” 

вул. Подхоронжих 49/61, 00-722 Варшава 

тел. 22 841 71 61 

електронна адреса: lo156@edu.um.warszawa.pl 

www.lo156.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 155] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

VII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Юліуша Словацького 

вул. Вавельська 46, 02-067 Варшава 

тел. 22 825 05 53 

електронна адреса: julius@liceum7.edu.pl 

www.liceum7.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

http://www.zs59.waw.pl/
http://www.liceumtwarda.edu.pl/
http://www.lo156.pl/
http://www.liceum7.edu.pl/


 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

XIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Станіслава Сташіца 

вул. Нововєйска 37A, 02-010 Варшава 

тел. 22 825 13 25 

електронна адреса: szkola@staszic.waw.pl 

www.staszic.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

  

[STR. 156] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

XXI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Гуго Коллонтая 

вул. Груєцка 93, 02-101 Варшава 

тел. 22 822 21 02 

електронна адреса: sekretariat@21lo.waw.pl 

www.21lo.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

XLVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Едварда Дембовського 

вул. Барська 32, 02-315 Варшава 

тел. 22 822 06 58 

електронна адреса: lo48@lo48.waw.pl 

lo48.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 157] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

LXIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Героїв Варшавського постання 

вул. Станіслава Скаржинського 8 

02-377 Варшава, тел. 22 822 99 89 

http://www.staszic.waw.pl/
http://www.21lo.waw.pl/


тел. 723 249 238 

електронна адреса: sekretariat@lo69.edu.pl 

www.lo69.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

CLX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. ген. див. Стефана Ровецького “Грота” 

вул. Юзефа Семенського 6, 02-106 Варшава 

тел. 22 822 31 29 

електронна адреса: lo160@edu.um.warszawa.pl 

www.160lo.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 158] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

IV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Адама Міцкевича 

вул. Саска 59, 03-914 Варшава 

тел. 22 617 85 83 

електронна адреса: sekretariat@mickiewicz.edu.pl 

www.mickiewicz.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

XIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Повстанців Варшави 

вул. Збаразька 1, 04-014 Варшава 

тел. 22 810 38 29 

електронна адреса: lo19@edu.um.warszawa.pl 

www.lo19.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

http://www.lo69.pl/
http://www.160lo.pl/
http://www.mickiewicz.edu.pl/
http://www.lo19.pl/


[STR. 159] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

XXIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Марії Склодовської-Кюрі 

вул. Надднєпшанська 2/4, 04-205 Варшава 

тел. 22 516 91 61 

електронна адреса: sekretariat@liceum23.waw.pl 

www.liceum23.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

XXXV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Болеслава Пруса 

вул. Звичєнжцув 7/9, 03-936 Варшава 

тел. 22 617 74 13 

електронна адреса: sekretariat@prus.edu.pl 

www.prus.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 160] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

XLVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Станіслава Виспянського 

вул. Мєндзиборска 64/70 

04-010 Варшава 

тел. 22 810 22 01 

електронна адреса: 47lowyspianski@wp.pl 

www.47lo.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

LXXII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. ген. Якуба Ясінського 

вул. Гроховська 346/348, 03-838 Варшава 

тел. 22 518 57 29 

http://www.liceum23.waw.pl/
http://www.prus.edu.pl/
http://www.47lo.waw.pl/


електронна адреса: sekretariat@jasinski.edu.pl 

www.jasinski.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 161] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

LXXXVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. ген. Леопольда Окуліцького 

у Комплексі шкіл № 21 

вул. Саска 78, 03-914 Варшава 

тел. 22 617 33 74 

електронна адреса: zs21@edu.um.warszawa.pl 

technikum27.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

XCVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Агнєшки Осецької 

у Комплексі шкіл зв’язку 

Алея Станув З’єдночоних 24 

03-964 Варшава, тел. 22 671 89 37 

електронна адреса: zs37@zs37.waw.pl 

www.zs37.waw.pl/ 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 162] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

XCVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ІМ. ПОЛЬСЬКИХ ОЛІМПІЙЦІВ 

у Комплексі шкіл № 12  

ім. Польських олімпійців 

вул. Сенніцка 15, 04-395 Варшава 

тел. 22 277 14 16 

електронна адреса: zs12@edu.um.warszawa.pl 

www.zs12.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

http://www.jasinski.edu.pl/
http://www.zs37.waw.pl/
http://www.zs12.edupage.org/


Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

CXI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ  

ім. Стефана Кіселевського у Комплексі шкіл № 5 

ім. Стефана Кіселевського 

вул. Щавніцка 1, 04-089 Варшава 

тел. 22 810 54 23 

електронна адреса: kisiel@zse5.waw.pl 

ww.zs5.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 163] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ 

 

XCIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Збігнєва Герберта 

тел. 22 671 99 27 

вул. Фундаментова 38/42, 04-036 Варшава 

електронна адреса: sekretariat@herbert99lo.edu.pl 

www.herbert99lo.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

VIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Владислава IV 

вул. Ягеллонська 38, 03-719 Варшава 

тел. 22 619 27 45 

електронна адреса: sekretariat@wladyslaw.edu.pl 

www.wladyslaw.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

[STR. 164] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

http://www.herbert99lo.edu.pl/
http://www.wladyslaw.edu.pl/


XX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Болеслава Хороброго 

у Комплексі шкіл № 40 

ім. Стефана Стажинського 

вул. Об’яздова 3, 03-771 Варшава 

тел. 22 619 45 40 

електронна адреса: szkola@zs40.pl 

www.zs40.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

L ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ  

ім. Руя Барбози у Комплексі шкіл № 73 

вул. Венантія Бурджінського 4 

03-480 Варшава, тел. 22 619 23 71 

електронна адреса: lo50@lo50.edu.pl 

www.lo50.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 165] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПУЛНОЦ 

 

LXXVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Маршала Юзефа Пілсудського 

вул. Ковельська 1, 03-432 Варшава 

тел. 22 619 30 83 

електронна адреса: pilsudski@pilsudski.edu.pl 

www.pilsudski.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Youtube-канал 

 

ДІЛЬНИЦЯ РЕМБЕРТУВ 

 

LI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Тадеуша Костюшки 

вул. Кадрова 9, 04-421 Варшава 

тел. 22 611 93 91 

електронна адреса: lo51@lilo.edu.pl 

www.lilo.edu.pl 

http://www.zs40.pl/
http://www.lo50.edu.pl/
http://www.pilsudski.edu.pl/
http://www.lilo.edu.pl/


 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 166] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

II ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Стефана Баторія 

вул. Мішлівецька 6, 00-459 Варшава 

тел. 22 628 21 01 

електронна адреса: sekretariat@batory.edu.pl 

www.batory.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

V ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Юзефа Понятовського  

вул. Новоліпє 8, 00-150 Варшава 

тел. 22 831 48 04 

електронна адреса: poniatowka@vlo.edu.pl 

www.vlo.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 167] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

IX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Клементини Гоффман 

вул. Гожа 88 

00-682 Варшава 

тел. 22 628 05 45 

електронна адреса: ixlo@hoffmanowa.pl 

www.hoffmanowa.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

http://www.batory.edu.pl/
http://www.vlo.edu.pl/
http://www.hoffmanowa.pl/


XI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Миколая Рея 

Плац Станіслава Малаховського 1 

00-063 Варшава, тел. 22 827 69 08 

електронна адреса: liceum@rej.edu.pl 

www.rej.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

Wodrpress 

 

[STR. 168] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

XV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Нарцизи Жміховської 

вул. Кльонова 16, 00-591 Варшава 

тел. 22 849 37 34 

електронна адреса: sekretariat@zmichowska.pl 

www.zmichowska.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

XVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Анджея Фрича Моджевського 

вул. Електоральна 5/7, 00-137 Варшава 

тел. 22 620 38 33 

електронна адреса: lo17@edu.um.warszawa.pl 

www.frycz.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 169] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

XVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Яна Замойського 

вул. Смольна 30, 00-375 Варшава 

тел. 22 827 89 49 

http://www.rej.edu.pl/
http://www.zmichowska.pl/
http://www.frycz.edu.pl/


електронна адреса: szkola@zamoyski.edu.pl 

www.zamoyski.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

XXVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Тадуеша Чацького 

вул. Польна 5, 00-625 Варшава 

тел. 22 825 01 72 

електронна адреса: sekretariat@czacki.edu.pl 

www.czacki.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 170] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

XXXII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Стефана Грота-Ровецького 

у Комплексі ліцейних і економічних шкіл № 1 

вул. Ставки 10, 00-178 Варшава 

тел. 22 831 16 83 

електронна адреса: zslie1@zslie1.edu.pl 

www.zslie1.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

XXXVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Ярослава Домбровського 

вул. Швентокшиска 1, 00-360 Варшава 

тел. 22 827 95 77 

електронна адреса: sekretariat@37lo.edu.pl 

www.dabrowski37lo.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 171] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

http://www.zamoyski.edu.pl/
http://www.czacki.edu.pl/
http://www.zslie1.edu.pl/
http://www.dabrowski37lo.edu.pl/


 

LVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Кшиштофа Каміля Бачинського 

у Комплексі шкіл № 23 

вул. Гурношльонска 31, 00-432 Варшава 

тел. 22 621 13 50 

електронна адреса: sekretariat@zs23.edu.pl 

www.baczynski.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

LXII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

ім. Генерала Владислава Андерса 

вул. Конвікторська 5/7, 00-216 Варшава 

тел. 22 831 67 53 

електронна адреса: sekretariat@anders.edu.pl 

www.anders.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 172] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

LXVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Яна Новака-Єзьоранського 

вул. Гожа 11/15, 00-528 Варшава 

тел. 22 629 70 63 

електронна адреса: sekretariat@jezioranski.edu.pl 

www.jezioranski.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

LXXV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Яна III Собєського 

вул. Черняковська 128, 00-454 Варшава 

тел. 22 841 42 66 

електронна адреса: sekretariat@sobieski.edu.pl 

www.sobieski.edu.pl 

http://www.baczynski.edu.pl/
http://www.anders.edu.pl/
http://www.jezioranski.edu.pl/
http://www.sobieski.edu.pl/


 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 173] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

LXXXI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Александра Фредри 

вул. Міла 7, 00-180 Варшава 

тел. 22 831 14 54 

електронна адреса: sekretariat@fredro.pl 

www.fredro.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

LXXXIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Еміліана Конопчинського у Комплексі 

шкіл № 22 ім. Еміліана Конопчинського 

вул. Еміліана Конопчинського 4, 

00-335 Варшава 

тел. 22 826 43 80 

електронна адреса: zs22@konopczynski.com 

www.konopczynski.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 174] 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ 

 

CLVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Марії Курі-Склодовської 

вул. Швєнтокшиска 18A, 00-052 Варшава 

тел. 723 241 460 

електронна адреса: lo157.sekretariat@edu.um.warszawa.pl 

www.lo157.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

http://www.fredro.pl/
http://www.konopczynski.edupage.org/
http://www.lo157.waw.pl/


 

XIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. полк. Леопольда Ліса-Кулі 

вул. Ошмянська 23/25, 03-503 Варшава 

тел. 22 679 38 62 

електронна адреса: lo13@edu.um.warszawa.pl 

liceum13.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 175] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

 

XLVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Стефана Чарнецького 

вул. Журомінська 4, 03-341 Варшава 

тел. 22 811 02 63 

електронна адреса: liceum@czarniecki.edu.pl 

www.czarniecki.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

 

CII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Отця Юзефа Возняка у Комплексі шкіл 

з інтеграційними відділами № 41 

вул. Бартніча 2, 03-358 Варшава 

тел. 22 811 18 20 

електронна адреса: zs41@edu.um.warszawa.pl 

www.zs41.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 176] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

 

CXXXVII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Роберта Шумана 

http://www.czarniecki.edu.pl/
http://www.zs41.edu.pl/


вул. Ольгерда 35/41, 03-536 Варшава 

тел. 22 511 95 00 

електронна адреса: lo137@edu.um.warszawa.pl 

www.lo137.edu.um.warszawa.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ТАРГУВЕК 

 

CLXII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Сірих Шеренг у Комплексі шкіл № 128 

вул. Турмонцька 2, 03-254 Варшава 

тел. 22 811 19 08 

електронна адреса: sekretariat@szkolyszareszeregi.edu.pl 

www.zs128.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 177] 

 

ДІЛЬНИЦЯ УРСУС 

 

LVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Ротмістра Вітольда Пілецького 

вул. Дітей Варшави 42, 02-495 Варшава 

тел. 22 662 64 12 

електронна адреса: lo56@edu.um.warszawa.pl 

www.56lo.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ УРСИНУВ 

 

LXIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Лайоша Кошута 

вул. Людвіка Гірфельда 11, 

02-776 Варшава 

тел. 22 643 10 77 

електронна адреса: sekretariat@liceum63.edu.pl 

www.liceum63.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

http://www.lo137.edu.um.warszawa.pl/
http://www.zs128.edupage.org/
http://www.56lo.waw.pl/
http://www.liceum63.edu.pl/


[STR. 178] 

 

ДІЛЬНИЦЯ УРСИНУВ 

 

LXX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Александра Камінського 

вул. Едварда Дембовського 1 

02-784 Варшава, тел. 22 641 82 90 

електронна адреса: liceum@kamyk.warszawa.pl 

www.kamyk.warszawa.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ УРСИНУВ 

 

CLVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Княгині Ізабели Чарториської 

вул. Стефана Шольц-Рогозінського 2 

02-777 Варшава, тел. 22 643 20 33 

електронна адреса: sekretariat@158liceum.edu.pl 

www.158liceum.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 179] 

 

ДІЛЬНИЦЯ УРСИНУВ 

 

CLXVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

зі спортивними відділами в Варшаві 

вул. Концертова 4, 02-787 Варшава 

тел. 22 643 65 34, 22 641 26 98 

електронна адреса: sp303@edu.um.warszawa.pl 

sp303.edu.pl 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВАВЕР 

 

XXV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Юзефа Вибіцького 

вул. Хальна 20 

04-961 Варшава 

тел. 22 277 20 12 

електронна адреса: lo25@edu.um.warszawa.pl 

www.wybicki.net.pl 

 

http://www.kamyk.warszawa.pl/
http://www.158liceum.edu.pl/
http://www.wybicki.net.pl/


Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 180] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВАВЕР 

 

XXVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Юліана Тувіма 

вул. Альпейська 16 

04-628 Варшава 

тел. 22 277 11 01 

електронна адреса: 26lo@edu.um.warszawa.pl 

www.lo26.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВЕСОЛА 

 

CLXIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

вул. Кліматична 1 

05-077 Варшава 

тел. 22 773 35 27 

електронна адреса: sekretariat@163lo.waw.pl 

www.163lo.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 181] 

ДІЛЬНИЦЯ ВІЛАНУВ 

 

XXXVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Станіслава Костки Потоцького 

у Комплексі шкіл № 79 

ім. Станіслава Костки Потоцького 

вул. Вертніча 26 

02-952 Варшава 

тел. 22 277 15 00 

електронна пошта: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl 

www.kostka-potocki.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВЛОХИ 

 

LXXIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

http://www.lo26.edupage.org/
http://www.163lo.waw.pl/
http://www.kostka-potocki.edu.pl/


З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Завішаків Прапорця “Victoria” 

вул. Промениста 12A 

02-428 Варшава 

тел. 22 863 73 04 

електронна пошта: zs17@edu.um.warszawa.pl 

www.promienista.edupage.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 182] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВЛОХИ 

 

LXXXIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Героїв Нарвіку 

у Комплексі шкіл ім. Героїв Нарвіку 

вул. Шладка 16 

02-172 Варшава, тел. 22 846 00 48 

електронна пошта: szkola@narwik.edu.pl 

www.narwik.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВЛОХИ 

 

CLIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

ім. Короля III Собеського 

вул. Соліпська 17/19 

02-482 Варшава 

тел. 22 863 77 87 

електронна пошта: liceum@solipska.edu.pl 

www.solipska.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 183] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

III ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. ген. Юзефа Совінського 

вул. Рогалінська 2, 01-206 Варшава 

тел. 22 632 07 53 

http://www.promienista.edupage.org/
http://www.narwik.edu.pl/
http://www.solipska.edu.pl/


електронна пошта: liceum3@lo3.waw.ids.pl 

www.lo3.waw.ids.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

XII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Генрика Сенкевича 

вул. Сєнна 53, 00-820 Варшава 

тел. 22 620 82 60 

електронна пошта: lo12@edu.um.warszawa.pl 

www.12lo.warszawa.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

 

[STR. 184] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

XXIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Ципріана Каміля Норвіда 

вул. Обозова 60, 01-423 Варшава 

тел. 22 836 42 92 

електронна пошта: sekretariat@norwid.waw.pl 

www.norwid.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

XXX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Яна Снядецького 

вул. Вольность 1/3, 01-018 Варшава 

тел. 22 838 50 82 

електронна пошта: lo@sniadek.edu.pl 

www.sniadek.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 185] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

XXXIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ДВОМОВНИЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Миколая Коперника 

http://www.lo3.waw.ids.pl/
http://www.12lo.warszawa.pl/
http://www.norwid.waw.pl/
http://www.sniadek.edu.pl/


вул. Юзефа Бема 76, 01-225 Варшава 

тел. 22 632 75 70 

електронна пошта: szkola@kopernik.edu.pl 

www.kopernik.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи  

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

XL ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

З ІНТЕРГАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Стефана Жеромського 

вул. Платинова 1, 00-808 Варшава 

тел. 22 620 99 68 

електронна пошта: szkola@zeromski.waw.pl 

www.zeromski.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 186] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

XLV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Ромуальда Траугутта 

вул. Міла 26, 01-047 Варшава 

тел. 22 838 35 32 

електронна пошта: lo45@traugutt.edu.pl 

www.traugutt.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи  

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

LXXXVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Батальйону “Зоська” 

вул. Каєтана Гарбінського 1 

01-122 Варшава 

тел. 22 836 48 38 

електронна пошта: sekretariat@zoska.waw.pl 

zoska.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

http://www.kopernik.edu.pl/
http://www.zeromski.waw.pl/
http://www.traugutt.edu.pl/


Instagram 

 

[STR. 187] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

LXXXVIII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Міхала Конарського 

у Комплексі шкіл ім. Міхала Конарського 

вул. Окопова 55A, 01-043 Варшава 

тел. 22 838 60 63 

електронна пошта: konar@konar.info 

www.konar.info 

 

Повна освітня пропозиція 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

XCII ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ  

З ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

у Комплексі шкіл № 32 

ім. Кшиштофа Каміля Бачинського 

вул. Ожаровська 71, 01-408 Варшава 

тел. 22 836 40 62 

електронна пошта: zs32@edu.um.warszawa.pl 

www.zs32.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

Instagram 

 

[STR. 188] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

CXIX ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Яцка Куроня 

вул. Злота 58, 00-821 Варшава 

тел. 22 620 11 41 

електронна пошта: sekretariat@zlota58.edu.pl 

www.lokuronia.edu.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи  

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

CXXV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

http://www.konar.info/
http://www.zs32.edu.pl/
http://www.lokuronia.edu.pl/


ім. Вальдемара Мілевича 

у Комплексі шкіл № 7 

ім. Щепана Боньковського 

вул. Хлодна 36/46, 00-872 Варшава 

тел. 22 654 16 01 

електронна пошта: zs7@zs7.eu 

www.zs7.eu 

 

Повна освітня пропозиція 

 

[STR. 189] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

CLXI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

У КОМПЛЕКСІ ШКІЛ № 127 

вул. Смоча 19, 01-051 Варшава 

тел. 22 838 11 05 

електронна пошта: zs127@edu.um.warszawa.pl 

www.lo161.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи  

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

I ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

З ІНТЕРГАЦІЙНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Болеслава Лімановського 

вул. Алойза Фелінського 15, 01-513 Варшава 

тел. 22 839 48 13 

електронна пошта: jedynka@jedynka.org 

www.jedynka.org 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 190] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

XVI ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

З ДВОМОВНИМИ ВІДДІЛАМИ 

ім. Стефанії Семполовської 

вул. Кс. Ежи Попелушки 5 

01-786 Варшава, тел. 22 663 68 94 

електронна пошта: lo16@edu.um.warszawa.pl 

www.sempolowska.eu 

http://www.zs7.eu/
http://www.lo161.waw.pl/
http://www.jedynka.org/
http://www.sempolowska.eu/


 

Повна освітня пропозиція 

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

LXIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Станіслава Ігнація Віткевича “Witkacego” 

вул. Ельблонзка 51, 01-737 Варшава 

тел. 22 633 24 04 

електронна пошта: lo64@edu.um.warszawa.pl 

www.liceum64.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 191] 

 

ДІЛЬНИЦЯ ЖОЛІБОЖ 

 

CXIV ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ 

ім. Яна Кілінського 

у Комплексі шкіл № 31 ім. Яна Кілінського 

вул. Алойза Фелінського 13 

01-513 Варшава, тел. 22 839 00 41 

електронна пошта: zs31@interia.pl 

www.zs31.waw.pl 

 

Повна освітня пропозиція 

Facebook школи 

 

[STR. 192] 

 

ІНТЕРНАТИ І БУРСИ 

 

[STR. 193] 

 

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ 

 

ДІЛЬНИЦЯ БЕЛЯНИ  

 

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ в LIX Загальноосвітньому ліцеї 

спортивної майстерності 

ім. Януша Кусоцінського 

 

вул. С. Б. Ліндего 20 
01-952 Варшава 

http://www.liceum64.pl/
http://www.zs31.waw.pl/


тел. (22) 834 21 57 
електронна адреса: lo59@edu.um.warszawa.pl 
 
Школа-інтренат на вул. Ліндего 20 є невід’ємною частиною LIX Загальноосвітнього ліцею 

спортивної майстерності ім. Януша Кусоцінського. Інтернат розрахований на 220 учнів школи. 

Вихованці розміщуються у 2-х, 3-х та 4-місних кімнатах. Заклад обладнано мережею WI-FI. 

Інтернат з’єднаний безпосередньо зі шкільною їдальнею, навчальними корпусами та 

спортивними спорудами Рекреаціно-спортивного центру (CRS) Беляни. 

 
Повна пропозиція: 
https://kusy.edu.pl/internat-pliki-do-pobrania/ 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ  

 

Школа-інтернат у Комплексі 

Гастрономічних шкіл ім. проф. 

Еугеніуша Піяновського 

вул. Познанська 6/8 

00 -680 Варшава 

тел. (22) 628 - 90- 33 

електронна пошта: internatzsg@admzsg.edu.pl 

 

Школа-інтернат у Комплексі гастрономічних шкіл ім. проф. Е. Піяновського у Варшаві 

відповідає потребам молодіжного середовища. Має багаторічний досвід і постійно 

розвивається, створюючи безпечний «дім» для кожного. Зручне розташування в центрі 

Варшави, а разом з тим тиша і безпека, створюють сприятливі умови для навчання. Зупинки 

громадського транспорту, розташовані в безпосередній близькості, забезпечують зручний і 

швидкий доступ до більшості місць Варшави. Будівля гуртожитку огороджена, а сам заклад та 

його територія охоплені системою відеоспостереження. 

Повна пропозиція: 

https://admzsg.edu.pl/index.php/organizacja/co-w-szkole-mamy/internat  

 

[STR. 194] 

 

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ в VII Загальноосвітньому ліцеї 

ім. Юліуша Словацького 

вул. Вавельська 46 

02-067 Варшава 

тел. (22) 825 00 23 

електронна адреса: internat7@o2.pl 

 

mailto:lo59@edu.um.warszawa.pl
https://kusy.edu.pl/internat-pliki-do-pobrania/
mailto:internatzsg@admzsg.edu.pl
https://admzsg.edu.pl/index.php/organizacja/co-w-szkole-mamy/internat
mailto:internat7@o2.pl


Школа-інтернат VII Загальноосвітнього ліцею ім. Ю. Словацького це опікунсько-виховний 

заклад для учнів, які живуть далеко і необхідність щоденного доїзду не дозволяє їм відвідувати 

нашу школу. Молодь, яка проживає в інтернаті, знаходиться під цілодобовою опікою 

кваліфікованого педагогічного колективу. Учні проживають у 2-х, 3-х та 4-місних кімнатах. 

Колектив піклується про хороше самопочуття молоді, приємну та доброзичливу атмосферу. 

Учнівське самоврядування та вихователі організовують різноманітні культурно-інтеграційні 

заходи, майстер-класи, відвідування кіно та театру. Діє волонтерський гурток. 

Повна пропозиція: 

https://liceum7.edu.pl/rekrutacja/internat 

 

ДІЛЬНИЦЯ ОХОТА 

 

Школа-інтернат в XIV Загальноосвітньому ліцеї 

ім. Станіслава Сташіца 

вул. Нововєйська 37a 

02-010 Варшава 

тел. (22) 825-80-85 внутр.102 

електронна адреса: internat@staszic.waw.pl 

 

XIV Ліцей ім. С. Сташіца має новий невеликий інтернат, де живуть учні з-поза Варшави. 

Сучасне обладнання та якісне освітнє обслуговування створюють комфортні умови для 

навчання та відпочинку. У виховній роботі інтернату велике значення надається гігієні 

розумової праці, активному відпочинку та здоровому харчуванню. Багато заходів проводиться 

для розвитку самоврядування, відповідальності та побудови добрих соціальних відносин. 

Успішно функціонує дружня самодопомога, волонтаріат. 

Повна пропозиція: 

https://staszic.waw.pl/internat/rekrutacja 

 

[STR. 195] 

 

БУРСИ 

 

БУРСИ 

 

Бурси – це заклади, що здійснюють догляд та виховання студентів під час навчання поза місцем 

постійного проживання. До бурс можуть прийматися лише учні VII та VIII класів базових шкіл та 

учні старших шкіл. 

Бурси забезпечують: 

1) цілодобовий догляд та харчування; 

2) умови для навчання та допомогу в навчанні; 

3) можливість розвитку зацікавлень і особливих талантів; 

4) участь у культурних, спортивних та туристичних заходах. 

У кожній бурсі панує приємна, дружня та сімейна атмосфера, яку забезпечують кваліфіковані 

психолого-педагогічні працівники. Індивідуальний підхід до кожного підопічного дозволяє 

забезпечити максимально комфортне проживання поза межами дому. Молодь отримує 

https://liceum7.edu.pl/rekrutacja/internat
mailto:internat@staszic.waw.pl
https://staszic.waw.pl/internat/rekrutacja


підтримку в навчанні та бере участь у різноманітних позакласних заходах. Смачні страви в 

їдальнях готуються щодня на місці. 

 

Вже 7 років набір до бурс здійснюється за допомогою електронної системи рекрутування. 

Адреса сайту електронної системи рекрутування в гуртожиток: https://warszawa-

bursy.pzo.edu.pl  

 

ПРОПОЗИЦІЯ БУРСИ: 

 

ДІЛЬНИЦЯ СЕРЕДМІСТЯ: 

 

Бурса № 1 ім. В. Кордовіча у Комплексі закладів Європейський дім зустрічей молоді  

Адреса: вул. Длуга 18/20 

00-238 Варшава 

тел: 22 635 74 09 

електронна адреса: bursa@bursa.waw.pl 

веб-сайт: http://www.bursa.waw.pl 

Повна пропозиція: http://www.bursa.waw.pl 

 

Бурса № 1 – це заклад лише для дівчат. Пропонується проживання у 2-х, 3-х та 4-місних 

кімнатах, є кімнати для тихого навчання, телевізійна кімната, загальна кімната з піаніно та 

мультимедійною дошкою, бібліотека, соціальні приміщення (з повністю обладнаними 

кухнями), пральня та сушильна кімната, а також власний сад з відкритим спортзалом. 

Найбільшими перевагами гуртожитку є: дружня, домашня атмосфера, індивідуальний підхід до 

кожного вихованця, формування почуття спільноти, персонал приділяє увагу особистісному 

розвитку підопічних, дозволяє їм брати участь у різноманітних заняттях та заходах у закладі та 

інших інституціях, з якими співпрацює гуртожиток та організовуючи численні культурні зустрічі 

(оплачені поїздки в театри, кіно, музеї). Крім того, розташування гуртожитку в межах Старого 

міста Варшави та в центрі міста забезпечує відмінне сполучення (автобуси, трамваї, метро). 

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ: 

 

Шкільна бурса № 4 

Адреса: вул. Кшєнчя Януша 45/47 

01-452 Варшава 

тел.: 22 836 18 13 

електронна адреса: bursa4@bursa4.waw.pl 

веб-сайт: http://www.bursa4.waw.pl 

 

Шкільна бурса № 4 – це заклад для хлопців і дівчат. Проживання можливе у 3-х і 4-місних 

кімнатах, заклад оснащений кімнатами тихої науки, бібліотекою, укомплектованою 

необхідними книгами, їдальнею, повністю обладнаним тренажерним і фітнес-залом, 

більярдною кімнатою і столом для настільного тенісу.  

Найбільші переваги гуртожитку: організована допомога в навчанні, підтримка спортсменів, 

розташування близько метро, що дозволяє легко дістатися до будь-якої точки Варшави. 

Повна пропозиція: http://www.bursa4.waw.pl  

https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/
https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/
http://www.bursa.waw.pl/
http://www.bursa4.waw.pl/
http://www.bursa4.waw.pl/


 

[STR. 196] 

 

БУРСИ 

 

ПРОПОЗИЦІЯ БУРСИ 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПРАГА-ПОЛУДНЄ: 

 

Бурса № 5 ім. магістр інж. 

Гражини Ліпінської 

адреса: вул. Загуйська 3 

04-160 Варшава 

тел.: 22 810 84 88 

електронна адреса: bursa@bursa.edu.pl 

веб-сайт: http://www.bursa5.edu.pl 

 

Бурса №5 - це заклад для дівчат і хлопців. Має тримісні кімнати, їдальню, бібліотеку з 

читальним залом, комп’ютерну та ігрову кімнати (більярд, настільний футбол, настільний теніс, 

дартс), зал для фітнесу та пілатесу, зал з батутами, тренажерний зал, телевізійну кімнату та 

пральню з сушаркою. Навколо будинку сад із зоною відпочинку. Територія гуртожитку закрита і 

охоплена системою відеоспостереження. 

Найбільші переваги гуртожитку: широкий вибір оздоровчих та спортивних заходів (футбол, 

волейбол - заняття в спортзалі та на професійних майданчиках, йога, пілатес, заняття з 

інструктором у тренажерному залі). 

 

Повна пропозиція: 

http://www.bursa5.edu.pl  

 

ДІЛЬНИЦЯ ВОЛЯ 

 

Бурса № 6 

Адреса: вул. Окопова 55a 

01-43 Варшава 

Тел.: 22 838 95 96 

Електронна адреса: biuro@bursa6.edu.pl 

Веб-сайт: http: www.bursa6.edu.pl  

 

Бурса № 6 – це заклад для дівчат і хлопців. Має 2-4-місні кімнати, їдальню, тихі навчальні 

кімнати, бібліотеку з доступом до онлайн-каталогу, сучасно обладнаний тренажерний зал та 

соціальні кімнати з мультимедійними пристроями. У бурсі проводиться багато безкоштовних 

заходів для розвитку талантів та інтересів молоді. Вихованець може отримати допомогу в 

навчанні на індивідуальних та тематичних консультаціях з окремих предметів. Пріоритетом 

виховної роботи є безпека вихованця, у широкому розумінні цього слова. 

Найбільші переваги бурси: чудове розташування – поряд з двома лініями метро, добре 

обладнане та сучасне приміщення, здебільшого кондиціоноване, високий рівень проживання 

http://www.bursa5.edu.pl/
http://www.bursa5.edu.pl/
http://www.bursa6.edu.pl/


(зокрема, одна ванна кімната на дві кімнати), зручності для людей з обмеженими 

можливостями. 

 

Повна пропозиція: 

http: www.bursa6.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

[STR. 197]EGENDA 

 
ПОЯСНЕННЯ 
Інформаційні значки у файлі pdf інформатора по школах. Навігація по документі pdf. 
 
 ПОВЕРНИСЯ ДО 

Зміст 
 
Файл довідника найкраще переглядати у 
безкоштовній програмі acrobat reader. 
Довідник містить багато інтерактивних 
елементів, кнопок, посилань, гіперпосилань, 
які перенаправляють до інформації в 
документі PDF або на зовнішні веб-сайти та 
програми електронної пошти. 
 
Найкращі рекомендовані безкоштовні 
додатки, програми для читання, перегляду 
файлів pdf: 
1. Acrobat Reader. 
2. PDF-XChange Editor 
3. Sodapdf 
 
НАВІГАЦІЯ СТОРІНКИ ЗНАЧКИ 
? wordpress школи 
? instagram школи 
? facebook школи 
? youtube-канал школи 
? facebook школи 
? twitter школи 

 
‖ посилання, гіперпосилання, 
‖ прочитай матеріал, 
‖ подивись, 
‖ місця проживання, бурси, інтернати, 
‖ зручний громадський транспорт, 
‖ близьке розташування, 
‖ wi-fi 
‖ столові, харчування, 
‖ доступ до інтернету, 
‖ назва школи 
‖ локалізація, 
‖ номер телефону школи 
‖ електронна адреса секретаріату, 
‖ електронна адреса приймальної комісії 
школи, 
‖ вулиця, поштовий код, точна адреса. 
 
ШУКАЙ ПОСИЛАННЯ ДО ШКОЛИ НА 
САЙТІ 
 

 

 
НАВІГАЦІЯ СТОРІНКИ КНОПКИ  
 
Повернись на попередню сторінку ‹‹ ПОВЕРНИСЬ [Wróć na poprzednią oglądaną stronę ‹‹ WRÓĆ] 
 
Назад, повернись на попередню сторінку  [Cofnij, wróć na stronę poprzednią] 
Перша сторінка [Pierwsza strona] 

http://www.bursa6.edu.pl/


Номер сторінки [Numer strony] 
Сторінка Зміст [Strona spis treśći] 
Далі, наступна сторінка [Idż dalej Strona następna] 
 


