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Eкономіст

Студент засвоює основні принципи та механізми функціонування всієї економіки 
та підприємств, що в ній діють.
вчиться:
• планування та ведення бізнесу
• бізнес Менеджмент
• обчислення податків
• вирішення кадрових питань та нарахування заробітної плати
• виконання аналізів
• складання звітів про діяльність суб’єктів, які провадять підприємницьку 

діяльність

Випускники нашої школи працюють:
• в банках,
• офіси,
• підприємства,
• вони ведуть власний бізнес.

Після закінчення навчання випускник 
може розпочати роботу у відділах 
кадрів та заробітної плати, торгівлі, 
маркетингу, аналізу чи секретаріату як 
у приватних компаніях, так і в банках, 
офісах, або розпочати власний бізнес 
чи продовжити навчання у вищих 
економічних навчальних закладах.

Під час і після закінчення навчання 
ми також пропонуємо студентам 

можливість подальшого розвитку та набуття нової професії на 
безкоштовних кваліфікаційних професійних курсах, серед іншого. курс 

ведення комерційної діяльності, бухгалтерського обліку, розрахунку 
заробітної плати та громадських дань.
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Електрик

За 5 років навчання в технікумі ви навчитеся складати, налагоджувати та 
випробовувати електроустановки та прилади

У нових студіях ми підтримуємо студентів у набутті практичних навичок, 
пов’язаних із будівництвом, застосуванням, монтажем та обслуговуванням 
електроустановок та машин.

Ми навчимо вас користуватися комп’ютерними технологіями, допоміжним та 
допоміжним програмним забезпеченням, що супроводжує проектування та 
діагностику електричних машин і пристроїв.

У III та IV класах ви зможете отримати новий досвід протягом місяця професійної 
практики.

На військовому уроці ви отримаєте додаткові знання з військової електроніки. 
Також ми пропонуємо заняття з військової топографії, польові заняття, муштри, 
тактику, стрільбу, заняття самооборони, уроки плавання, фітнес-табір.

Після закінчення навчання ви можете почати 
працювати або продовжити навчання за 
адресою
вища освіта, наприклад, Військово-технічний 
університет, Опольський технологічний 
університет.

Також ми пропонуємо Вам можливість 
подальшого розвитку та придбання нового
професії на безкоштовних кваліфікаційних 
професійних курсах, у т.ч. зварювальника, 
навантажувача тощо.
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Графіка та цифровий друк

Якщо ви хочете навчитися розробляти візитки, плакати, флаєри, папки, 
закладки, календарі, упаковки, етикетки, брошури та книги, то ця професія 
точно для вас.
Також, коли вас приваблює створення реклами для преси, телебачення чи в 
Інтернеті. Також навчаємо широкоформатній рекламі – ви можете зробити свій 
банер або білборд, це просто пригода.
У наш час графічний дизайнер також розробляє публікації, які потім будуть 
роздруковані або відображені на електронних пристроях, наприклад, 
електронні книги для смартфона.

Спеціально для Вас:
• ми оснастили наші лабораторії необхідними пристроями, такими як 

плотери,
• 3D принтери та найсучасніші графічні програми
• ми налагодили співпрацю з друкарнями та графічними студіями, щоб ви 

могли практикувати в цих місцях

Що на вас чекає, коли ви станете НАШИМ випускником?
Після складання професійних іспитів ви отримаєте звання техніка-графіки 
та цифрового друку, а після складання іспиту на атестат зрілості можете 
продовжити навчання.

Якщо ви не збираєтеся вчитися, то можете працювати в рекламному агентстві, 
студіях DTP (комп’ютерний дизайн публікацій), друкарнях, видавництвах, 
графічних студіях, компаніях, що надають маркетингові послуги.
інші компанії (наприклад, розробка графіки для веб-сайтів), науково-дослідні 
установи з науковою документацією (наприклад, архівування та сканування 

матеріалів).
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Готельєр

Якщо вам подобається працювати з людьми, ви любите говорити та 
допомагати, ця професія може бути для вас хорошим вибором.
Ми навчимо вас:
• професійне обслуговування клієнтів у закладах, що надають послуги з 

розміщення
• заселення та поселення гостей та всі послуги, пов’язані з його 

перебуванням
• організація та функціонування засобів розміщення
• укладання договорів з підрядниками
• ведення стійки реєстрації готелю
• познайомимо вас з роботою поверхових служб та персоналу рецепції

Безсумнівною перевагою цього курсу є два цікаві предмети:
біологічна регенерація в готельному господарстві
основи косметології

Вибравши один із напрямків навчання, ви отримаєте новий досвід протягом 
місяця професійної практики в офісах
та туристичні агенції, готелі та пансіонати в Польщі та за кордоном. Так! Наші 
студенти проходили стажування в 
іноземних готелях та на поромах, 
які курсують до Швеції.

Спеціально для вас ми 
підготували професійні предметні 
лабораторії, заняття в яких ведуть 
викладачі, для яких туризм та 
готельна індустрія – пристрасть.

Після завершення навчання у вас 
є ряд варіантів:
навчання за напрямками: туризм, 
готельна індустрія, маркетинг, менеджмент, відпочинок, зв’язки з 
громадськістю
влаштуватися на роботу
облаштуйте свій готель чи гостьовий дім
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Логістика

Ми пропонуємо вам одну з найсучасніших і затребуваних професій на 
вітчизняному та зовнішньому ринку. Це добре оплачувана та перспективна 
професія. Завдання логістики — доставити правильний товар, потрібного 
клієнта, у потрібний час, у потрібне місце. Все, що виробляє промисловість, 
потрібно транспортувати, доставляти, зберігати, а це та сфера господарської 
діяльності, якою займається логістика.

Ми навчимо вас, як:
• керувати виробництвом і транспортом
• організувати роботу на складі
• дбати про поставки на склади, підприємства, поліції та в’язниці
• підтримка складських програм, зчитувачів штрих-кодів і технології RFID

Спеціально для вас ми організовуємо:
• навчальні поїздки на робочі місця: FM Logistic, Amazon, Ejot або LKW Walter - Австрія
• майстер-класи з практиками
• можливість отримання сертифікату TRANSED

У третьому та четвертому класі ви зможете отримати новий досвід протягом 
місяця професійної практики на багатьох підприємствах району та воєводства, 
а також у закордонних закладах.

Ваші майбутні роботи:
• перевантажувальні термінали на складах, вокзалах, аеропортах
• транспортно-експедиторські компанії
• складські та логістичні центри
• промислові, розподільні, торговельні та сервісні підприємства

• армія, тюрми, поліція
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Mеханік

Вибір цієї професії дає вам дивовижний спектр навичок і вузьку спеціалізацію, 
яку так цінують роботодавці.

Технік-механік – це професія, яка базується на двох навичках: Користування 
різальними верстатами з професією оператора різального верстату.Обравши 
цю професію, ви отримаєте знання в галузі експлуатації звичайних різальних 
верстатів, таких як: токарні, фрезерні верстати тощо. Ви навчитеся програмувати 
верстати на панелях керування верстатами, а також на комп’ютерах за 
допомогою програмного забезпечення CAM.

Другий: Організація та нагляд за виробничими процесами машин і пристроїв
ми дамо вам можливість набути навичок у сфері конструювання та виробництва 
деталей машин і цілих вузлів; розрахунок механічних конструкцій; створення 2D 
та 3D будівельної документації в програмах CAD та технологічної документації.

Спеціально для вас ми обладнали майстерні нашого ЦЕНТРУ машинним парком, 
що дає можливість практичного навчання за професією технік-механік.
Околиці Стшельце Опольське рясніють робочими місцями важкої промисловості. 
Ми налагодили з ними співпрацю. Це призвело до стажування для наших 
студентів, а також до можливості подати заявку на стипендію, яку виплачують 
ці установи.
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Мехатроніка

Одна з найбільш затребуваних професій на ринку праці. Його вибір забезпечить вас 
надзвичайними навичками, завдяки яким ви отримаєте престижну і добре оплачувану 
роботу. Хоча це звучить по-чоловічому, дівчата, не дайте себе обманути, ви теж можете 
обрати професію мехатроніка.

За 5 років у технікумі ми навчимо вас:
• проектування, конструювання та програмування мехатронних пристроїв і 

систем
• діагностування та ремонт мехатронних пристроїв і систем
• аналіз, підготовка та розробка технічної документації в галузі мехатроніки

У другому та третьому класі ви зможете отримати новий досвід протягом місяця 
професійної практики на виробничих підприємствах.
Спеціально для вас ми розпочали співпрацю з такими заводами як Mubea і Kro-
nospan. Ці компанії пропонують 
додаткові «Патронажні класи» 
або стипендії для талановитих 
студентів та стажування.

Спеціально для наших 
студентів у співпраці з Festo 
ми оснастили наші лабораторії 
найсучаснішим обладнанням. 
Це дозволяє нам проводити 
для вас лабораторні заняття на 
найвищому рівні.

Якщо ви все ще 
сумніваєтеся, можливо, гарною рекомендацією є те, що НАШІ випускники 

є співробітниками таких компаній, як: Mubea, IFA Powertrain GmbH, Za-
kłady Urządzeń Toboru Kolejowego та низки іноземних компаній.

Після закінчення навчання ви можете почати працювати як:
• Оператор верстату з CNC

• Програміст верстатів з CNC
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технік
організація туризму

Навички в професії:
• Підготовка туристичних заходів та послуг
• Обслуговування клієнтів та розрахунок туристичних заходів та послуг

Якщо ви любите організовувати, планувати, спілкуватися з людьми, заводити 
нові контакти та вивчати іноземні мови, то ця пропозиція ідеально підходить для 
вас.

Ми навчимо вас, як:
• організувати та вести туристичну діяльність
• правильно планувати та організовувати туристичні заходи та послуги
• планувати маршрути
• бронювати місця в готелях
• організовувати та продавати ділові поїздки чи відпустки

Ми навчимо вас:
• у сфері обслуговування клієнтів з використанням туристичних послуг
• Ви зможете розрахувати витрати на заходи та зберегти їх розрахунки

Ми дамо вам можливість отримати навички, які дозволять вам працювати та 
керувати
туристичними, громадськими та готельними компаніями на європейському рівні.



01

02

04

Tехнік
автомобілів
Кваліфікація за професією:
Діагностика та ремонт вузлів і агрегатів автомобілів
Організація та ведення процесу обслуговування автотранспортних засобів

Ми надаємо Вам можливість стати фахівцем у сфері ремонту та експлуатації 
автотранспорту, а також діагностики автомобілів.
Автотехнік – це професія для людей із захопленням, адже задоволення від роботи 
– запорука професіоналізму та самореалізації. Пристрасть, у свою чергу, вимагає 
терпіння, старанності, турботи та відповідальності. Це ті особливості, які повинен 
мати кожен майбутній автослюсар. Професійне 
та сумлінне ставлення до своєї професії гарантує 
професійний успіх у майбутньому.
Механік повинен відповідально підходити до 
своєї роботи. Всупереч зовнішності, автомобіль 
дуже складний пристрій, і будь-які недоліки з боку 
ремонтника можуть спричинити небезпеку для 
користувача автомобіля.

Навички, набуті з нами, дозволять вам вести бізнес і 
працювати, серед іншого:
• станції технічного обслуговування та огляду автомобілів
• заводи з виробництва та ремонту автомобілів
• автосалонів та установ, що займаються обігом автозапчастин
• автотранспортні компанії
• автомобільні технічні консультаційні компанії
• компанії, що займаються ліквідацією автотранспорту

Обладнання нашої автомайстерні дозволяє нам цікаво проводити заняття. Студенти 
освоюють професію під наглядом досвідчених і захоплених викладачів.
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технік
бухгалтерський облік

Одна з найбажаніших професій роботодавців країни!

УВАГА! БУХгалтерський облік – це НЕ МАТЕМАТИКА!

За цією професією ви отримаєте 2 сертифікати:
• Вирішення кадрових питань та нарахування заробітної плати, а також 

фінансове управління організаційними підрозділами
• Бухгалтерський облік

Ви дізнаєтесь:
• як вести власний бізнес
• користуватися комп’ютерними 

програмами
• наймати співробітників
• інвестувати та примножувати прибуток

Це дає чудові можливості для розвитку 
професійної кар’єри!

Після закінчення навчання ви знайдете 
роботу в:
• бухгалтерії
• бухгалтерський облік
• банки
• фінансові установи

Працівники митниці працюють в офісах митних органів, митних складах або митних 
податкових органах. Митними агентами займаються також приватні, логістичні, 
транспортні та кур’єрські компанії.
Широке знання податкового законодавства та інших нормативних актів, 
що стосуються товару, часто прискорює роботу будь-якої компанії.
Митний агент забезпечує безперебійне переміщення товарів на 
державних кордонах відповідно до чинного в них податкового 
законодавства.
Він також є посередником між митницею та суб’єктом, який 
здійснює торгівлю товарами з іноземними контрагентами.
Професія митного агента – надзвичайно відповідальна 
робота, яка вимагає від агента широких знань з 
питань податкового права, якими, безсумнівно, 
вас забезпечать викладачі нашої школи.
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Tехнік
зварювання
Технік-зварювальник – це професія, яка базується на двох кваліфікаціях. Перша 
кваліфікація складається з двох різних професій, серед яких ми вибираємо одну.
Професія до вибору :

МЕС.03. - Монтаж та експлуатація машин і пристроїв за професією - слюсар. Ця 
професія характеризується складанням і розбиранням машин і дрібним ремонтом, що 
виконуються при складанні. Люди з кваліфікацією механіка-слюсаря влаштовуються на 
ремонтні підприємства або на промислові підприємства в технічне обслуговування.
або
MEC.08. - Виготовлення та ремонт елементів машин, приладів та інструментів за 
професією слюсар. . У сфері слюсарних робіт переважно ручна обробка, але учні нашої 
школи отримують знання з використання звичайних різальних верстатів, зварювання 
та ковальської справи.

Друга кваліфікація: MEC. 10. - Організація та 
виконання зварювальних робіт. Ця кваліфікація 
характеризується навичками в галузі будівництва 
зварних конструкцій. Планування зварювальної 
конструкції. Проведення процесів склеювання 
обраними методами, зварювання, паяння 
та склеювання. Контроль за виготовленням 
склеєних конструкцій Учні набувають навичок 
розрахунку механічних конструкцій. Створення 
2D та 3D будівельної документації в програмах 
CAD та технологічної документації.

Майстерні CKZiU в Стшельце Опольське оснащені 
обладнанням, яке дозволяє проводити 

практичне навчання за професією технік-зварювальник. Околиці Стшельце 
Опольське рясніють робочими місцями важкої промисловості. З багатьма з них 

школа співпрацює. Студенти в цих закладах проходять навчання, але також 
можуть подати заявку на отримання стипендії, яку виплачують ці заклади.
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Технік-програміст

Програміст — це універсальна професія, де б у світі ви не програмували, правила 
однакові, а знання англійської мови означає, що ви можете працювати в будь-
-якій точці світу. Ця професія вимагає постійного навчання, а значить, вам ніколи 
не буде нудно.

Ми навчимо вас писати програми, створювати сайти, тестувати додатки та 
надавати клієнтам готові рішення. Під час навчання ви навчитеся створювати 
прості та розширені веб-сайти, веб-додатки, а також як створювати та 
адмініструвати бази даних. Ми навчимо вас різним прийомам від HTML, CSS 
та JavaScript до більш просунутих інструментів веб-розробки. Ви навчитеся 
створювати бази даних, адмініструвати їх і використовувати на практиці в 
інтернет-проектах. Ви зможете створювати візуально привабливі веб-сайти 
та функціональні засоби для їх адміністрування. Ви зможете налаштувати веб-
-сервер, на якому запускатимете свій проект, і поділитися ним у мережі. 

Друга частина навчання – це додаток для комп’ютерів та мобільних пристроїв An-
droid. Ми будемо створювати програми, що працюють під керуванням Windows. 
Ми будемо працювати на одній з мов - Python, C++ або Java, можливо, C#. Також 
навчимося створювати додатки для мобільних пристроїв, використовуючи новітні 
мови програмування та найкращі доступні інструменти. Ми поділилися зі світом, що 
мобільний телефон – це потужний інструмент, який дозволяє не тільки для розваги і 
спілкуватися , а також дає можливісті на врегулювання справ без обов'язку відвідування 
офісів та багато іншого .
Завершення технічної програми означає, що розробник може розпочати роботу, 
і якщо ви хочете створити студію, ви зможете зробити це в кінці програмування, 
що дозволить вам отримати нові навички якомога швидше.
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технік
послуги харчування та громадського 
харчування
За 5 років навчання в технічній школі ми навчимо вас:
готувати їжу та напої відповідно до принципів раціонального харчування
працюють сучасне гастрономічне обладнання
організовувати та готувати різноманітні спеціальні заходи, наприклад, весілля, 
банкети

Ми покажемо вам, як:
створювати, керувати та керувати власним бізнесом громадського харчування 
без необхідності «кухонної революції»
Ми підготуємо вас до: правильного та естетичного подачі страв, обслуговування 
гостей, а також до проектування та оформлення інтер’єру приміщень

Ми пропонуємо навчання в нових, повністю обладнаних гастрономічних 
лабораторіях, стажування в ресторанах Польщі та за кордоном, а також 
можливість участі в додаткових курсах, наприклад, бармен, бариста та сомельє.

Ми даємо вам можливість отримати досвід, беручи участь в: Олімпіаді знань 
про харчування та їжу, гастрономічних та кондитерських конкурсах, наприклад, 
додаткові заняття «Регіональні смаки» та освітні проекти

Професія «Технік харчування та гастрономічний сервіс» складається з двох 
кваліфікацій, кожна з яких завершується теоретичним і практичним іспитом, що 
підтверджує кваліфікацію за професією.

Випускники нашої школи можуть 
працювати в:
• ресторани
• готелі, пансіонати

• підприємства громадського 
харчування
• 
• Вам також ніщо не 

заважає створити 
власний ресторан

• гастрономічний.

Після здачі іспиту зрілості ви також можете продовжити 
навчання у вищому навчальному закладі.
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Середня освіта (після закінчення 8 класу)

Середня школа – навчання триває 4 роки. Закінчується атестатом 
середньої школи. Після закінчення ЗОШ у вас немає професії – ви повинні 
продовжити навчання у вищому навчальному закладі (Університет, 
Політехнічний університет).

Технікум - навчання триває 5 років. У цей час ви вивчаєте ремесло. 
Під час навчання необхідно скласти два іспити. Після їх проходження 
ви отримаєте звання техніка, що дозволить працювати за освоєною 
професією. Школа закінчується іспитом зрілості, як і в ліцеї, і це дозволяє 
навчатися в університеті чи політехніці. Під час навчання в технікумі ви 
будете проходити стажування на робочих місцях, також зможете отримати 
додаткові навички на додаткових курсах, тренінгах тощо.



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śląskich 3
47-100 Strzelce Opolskie

Tel. 77 461 27 01
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl

www.ckziu-strzelce.pl

ЦКЗіУ наразі реалізував багато проектів за програмами Erasmus+ 
та PO WER, в т.ч закордонні стажування для школярів у Німеччині, 
Австрії, Хорватії, Мальті та на поромах, що курсують до Швеції.

Obecnie szkoła realizuje projekt pt.”CKZiU Europejską szkołą”  
finansowany z funduszy PO WER

додаток eLO!
• графік прийому на 

роботу
• інформація про вступ 

до школи
Доступний у:


