
Освітній проект  
“НАВЧАННЯ І СТАЖУВАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ” 

Praktyka Polska 
ПРОГРАМА ПОГЛИБЛЕНОГО ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 



Організатори програми 

1. Український заклад освіти 

2. Відправляючий координатор в Україні 

3. Приймаючий координатор в Польщі 



Заклад освіти – ключовий партнер 

✓ затверджує групу студентів до участі в програмі 

✓ узгоджує тривалість і структуру програми 

✓ модифікує навчальний графік 

✓ погоджує локації програми 

✓ визначає  тематику і план завдань для учасників 

✓ приймає звітність студента за результатами програми 



Коодинатор-UA 

✓ забезпечує взаємодію організаторів  

✓ адаптує програму до особливостей закладу освіти 

✓ надає учасникам документальний і візовий супровід 

✓ підтримка онлайн від реєстрації до повернення додому 



Коодинатор-PL 

Освітній центр в Польщі (м. Краків) 
 

✓ запрошує та розміщує студентів по базах практик  

✓ контролює успішність студента 

✓ формує звітність до закладу освіти 

✓ видає сертифікат про завершення 

✓ моніторить виконання зобов’язань базами практик  



Бази практик: 

LG Electronics, LG Chem, KIA&Hyundai, 

Delphi Technologies, Jeronimo Martins, 

Arvato, Sonoco, Hilton Foods, Cersanit, 

Barlinek, Biedronka, AmRest. 

 
Що робить студент:  

виробнича лінія, логістичний відділ, 

склад, контроль якості і т.і. 

Що отримає студент: 

- житло за рахунок бази практики; 

- грошове утримання від 11,76 зл/год, 

безкоштовна розвозка; 

- часткова компенсація страхування; 

- практичне знання польської мови; 

- сертифікат про проходження практики 

 
Бажаєш прийняти участь? 

1.читай умови на profkom.info/pl 

2.заповни там онлайн-анкету 
 



LG Electronics Mlawa, WillDo, Curtis, 

Heesung Electronics – виробництво 

найсучасніших LED-телевізорів LG.  

Місто Млава. 

Студенти залучені на всіх процесах: 

від монтажу електронних блоків до 

складу готової продукції. 



LG Electronics Wroclaw – 

виробництво холодильників і пральних 

машин. 

Місто Вроцлав. 

Студенти залучені на всіх процесах, 

від монтажу блоків до складу готової 

продукції.  



LG Chem Wroclaw Energy  – новітній 

завод акумуляторних батарей для 

електрокарів, найбільший в Європі. 

Місто Вроцлав.  

Стажування від 4,5 до 6 місяців, віза. 

Бажаючі на конкурсній основі можуть 

бути запрошені на інженерні і 

менеджерські позиції. 



KIA & Hyundai  

Локація - Сілезькє воєводство,  

від Катовіц і до кордону з Чехією.  

Практика 4,5-6 місяців. Віза. 

KOAM – обладнання для салонів 

автомобілів.  

Seoyong E-HWA – обладнання для 

салонів автомобілів 

Woobotech – підголівники і підлокітники 

Seung San – пластикові елементи салонів 

автомобілів 

Daedong – з'єднувальні контрольні 

елементи – троси, трубки, комутація. 

Sekonix – виробництво автомобільної 

оптики. 

KFTP – пластикові оздоблювальні елементи 

салонів авто. 



Sungwoo Hitech – ультрасучасне 

виробництво, повністю роботизоване 

зварювання кузовів авто.  

Місто Глівіце.  

Практика 4,5-6 місяців. Тільки з візою. 



Delphi Technologies – запчастини для 

автомобілів (деталі дизельних двигунів). 

Міста: Варшава, Гданськ. 

Є можливість кар’єрного росту при умові 

якісної роботи, знання польської мови 

рівня А 1,2 



Arvato – склади ТМ Zara 

Місто Лодзь.  

Формування Інтернет замовлень, 

робота на різних позиціях, на деяких є 

погодинний план. 



Sonoco – пакування продукції Gilette 

Місто Лодзь. 

Робота переважно на автоматичних 

лініях, на деяких позиціях є погодинний 

план, потрібні вміння чітко працювати 

руками.  



Cersanit – виробництво плитки.  

Для будівельних спеціальностей.  

Місце знаходження - Кельце, Валбжих, 

Опочно (біля Вроцлава).  



Barlinek – фабрика покриття для 

підлоги. 

Місто Барлінек (Щецин).  

Для будівельних спеціальностей.  

 



Hilton Foods – виробництво м'ясних 

напівфабрикатів. 

Локація - недалеко від Катовіц. 



Biedronka – супермаркети Бедронки.  

Локації по всій Польщі.  



Jeronimo Martins 

– Логістичні склади Бедронки.  

Робітник складу по комплектації товару. 

Локації: Краків, Вроцлав. 

– Харчові підприємства різного 

направлення по всій Польщі. 



AMrest – американскі фастфуди KFC, 

Burger King, Pizza Hut.  

Ресторани розташовані по всій 

Польщі.  



Коли і скільки? 
Заїзди: протягом року  

за узгодженим графіком навчання 

Тривалість: Від 3 до 6 місяців  
безвіз або національна віза 

Зайнятість: від 5 днів/тижд.    (до 6...7 у пікові періоди),  
від 8 год/добу       (до 10...14 у пікові періоди)  

Житло за рахунок бази практики  
(студент може компенсувати комуналку 50-150 PLN на місяць) 

Винагорода:  11,76 PLN/год. (у 2019 р.) 
13,60 PLN/год. (у 2020 р.) 



Внесок учасника 
Етапи оплати 

Пакет  
Легкий 

Пакет 
Базовий 

Вступний внесок  
(після реєстрації) 

779 грн. 779 грн. 

Членський внесок * 
(перед виїздом) 

110 євро 
у грн. за курсом 

220 євро 
у грн. за курсом 

Супровідний внесок  
(розстрочка) 

3,49 зл/день - 

* для пільгових категорій – знижка 10–50% 



Додаткові витрати 
 1. Страховий поліс 
     (категория В, повне покриття витрат) 

600 грн. 

 2. Квиток на автобус 
     (вартість залежить від перевізника і може змінюватись) 

570-810 грн. 

 3. Міжнародне посвідчення судента ISIC 
     (перевір свої знижки на isic.org та на isic.pl) 

250 грн. 

500 грн. Візові витрати (сплачуються в разі подачі до 
візового центру) 

http://www.isic.org/
http://www.isic.org/
http://www.isic.pl/


Програма взаємної відповідальності 

Запроси з собою друга - повернемо 

по 5% сплаченого внеску  

йому і тобі 

якщо готовий ділити з ним всі радощі і негаразди  

 

Попроси друга скопіювати  

лінк на твій профіль в соцмережі 

в реєстраційну анкету в поле “Інше” 
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До зустрічі в Польщі! 

Малецький Андрій Миколайович 

maleckya@profkom.info, (067) 422-91-03 

деталі на profkom.info/pl 

Praktyka Polska 

facebook.com/praktyka.polska 


