
Освітній проект  
“НАВЧАННЯ І СТАЖУВАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ” 

Praktyka Polska 
ПРОГРАМА ПОГЛИБЛЕНОГО ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Г Р О М А Д С Ь К А   О Р Г А Н І З А Ц І Я 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

УКРАЇНА - ПОЛЬЩА 



Коодинатор-UA 

✓ адаптує програму під конкретний ВНЗ 

✓ надає повний візовий супровід студенту 

✓ контакт з учасниками від реєстрації до повернення додому 



Коодинатор-PL 

✓ запрошуюча освітня агенція 

✓ розміщує студентів по базах практик  

✓ контролює практику студента до повернення додому 

✓ моніторить виконання зобов’язань базами практик  



Бази практики в Польщі 



LG Electronics – всього 7 локацій: у місті 

Вроцлав – виробництво холодильників і 

пральних машин, у місті Млава (120 км від 

Варшави) – виробництво телевізорів. 

Студенти залучені на всіх процесах, від 

монтажу блоків до складу готової 

продукції.  



LG Chem – новітній завод акумуляторних 

батарей для електрокарів, найбільший в 

Європі, 1 локація – місто Вроцлав. 

Стажування від 4,5 до 6 місяців, виза. 

Бажаючі на конкурсній основі можуть бути 

запрошені на інженерні і менеджерські 

позиції. 



KIA & Hyundai  

Група представлена 7 дочірніми 

підприємствами, розташованими в 

Сілезькому воєводстві, починаючи від 

Катовіц і до кордону з Чехією.  

Практика 4,5-6 місяців. Віза. 

KOAM – обладнання для салонів автомобілей.  

Seoyong E-HWA – обладнання для салонів 

автомобілей 

Woobotech – підголовники і підлокотники 

Seung San – пластикові елементи салонів 

автомобілей 

Daedong – з'єднувальні контрольні елементи – 

троси, трубки, комутація. 

Sekonix – виробництво автомобільної оптики. 

KFTP – пластикові оздоблювальні елементи 

салонів авто. 



Sungwoo Hitech – ультрасучасне 

виробництво, повністю роботизовано 

зварювання кузовів авто, розпочинає 

роботу в місті Глівіце. Маємо згоду на 

проведення виробничого навчання 

студентів. 

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



Delphi Technologies – запчастини для 

автомобілів (деталі дизельних двигунів), 

біля Варшави. 3 зміни, 6 робочих днів. Є 

можливість кар’єрного росту при умові 

якісної роботи, довготривалого 

перебування, знання польської мови рівня 

А 1,2 



Arvato – склади одягу інтернет-магазину 

Zara, біля міста Лодзь. Формування 

інтернет замовлень, робота на різних 

позиціях, на деяких є погодинний план, 3 

зміни 



Sonoco – пакування станків для гоління 

Gilette, біля міста Лодзь. Робота 

переважно на автоматичних лініях, на 

деяких позиціях є погодинний план, 

потрібні вміння чітко працювати руками. Є 

столова з гарячими обідами. 3 зміни 



Cersanit – виробництво плитки. Для 

будівельних спеціальностей. 

Місцезнаходження - Кельце, Валбжих, 

Опочно (біля Вроцлава). Дуже 

перспективный проект, підходить для 

багатьох спеціальностей. 



Barlinek – фабрика ламинату в м. Барлінек 

недалеко від Щецина. Робота середньої 

важкосьті. Багато цехів – важкість 

залежить від цеху. Житло гарне, скарг не 

було. Проекту вже 4 роки. 



Hilton Foods – виробництво м'ясних 

напівфабрикатів. На 10-15 чол. щомісячно, 

недалеко від Катовіц. Проект старий. 

Годин праці багато не дають, але людям 

подобається, скарг нема. 



Biedronka – магазини Бедронки. Магазини 

по всій Польщі. Багато годин не дають, але 

в цілому люди задоволені. робота в теплі, 

в магазинах. Є нічні зміни. 

Jeronimo – робота на складах Бедронки. 

10 локалізацій. Переважно для чоловіків. 



AMrest – американскі фастфуди KFC, 

Burger King, Pizza Hut. Ресторани 

розташовані по всій Польщі. Кожен 

ресторан – різний. В цілому молодь 

задоволена. 



✓ фінансову незалежність  

✓ практичне знання польської мови 

✓ сертифікат про стажування в компанії світового бренду 

крім того 

Що студент має в результаті? 

готовність до паралельного навчання  
за власний рахунок або грантові кошти 

запрошення на вищу позицію після диплому 
інженерську або менеджерську  



Коли і скільки? 
Заїзди: протягом року  

в межах індивідуального графіку навчання 

Тривалість: Від 4,5 до 6 місяців (національна студентська віза) 

 

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

Житло за рахунок бази практики  
(студент може компенсувати лише комуналку, або налог на 
безкоштовне житло – 100-200 PLN на місяць) 

Винагорода:  11,76 PLN за годину - на картку (на 2019 р.) 



Бажаєш прийняти участь? 

Крок 1. Уважно читай умови на profkom.info/pl 

Крок 2. Заповни там онлайн-анкету 

http://profkom.info/pl
https://goo.gl/CKx3ha
https://goo.gl/CKx3ha
https://goo.gl/CKx3ha


Внесок учасника 
ВНЕСОК УЧАСНИКА: 

Витрати при 
реєстрації  

в акційній програмі 

Базовий 
кошторис  
програми  

Вступний внесок (сплачується після 
реєстрації, після замовлення 
запрошення не повертається) 

25 євро 25 євро 

Членський внесок (основний 
платіж, сплачується перед виїздом) 

110 євро 220 євро 

Внесок за супровід, (утримується 
протягом участі в програмі) 

3,49 зл/день - 



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 

Всього: максимум 50 євро за курсом   ≈ 1 500 грн 

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


Витрати учасника 
 

Всього орієнтовні витрати для зареєстрованих в акційний період  

до 31.05.2019 

 ≈ 185 євро 

≈ 5 550 грн 
( Внесок учасника + Додаткові витрати ) 

 

Не включені візові збори = 500 грн  

 



Запроси друга з собою = отримай бонус 

Повернемо йому і тобі на двох 

10% сплаченого внеску учасника  

І так за кожного друга! 

Колектив - це сила :) 

 

Попроси друга скопіювати  

в онлайн-анкету в поле “Інше” 

лінк на твій профіль в соцмережі 
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До зустрічі в Польщі! 

facebook.com/praktyka.polska 

Малецький Андрій Миколайович 

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

деталі на  profkom.info/pl 

Praktyka Polska 
ПРОГРАМА ПОГЛИБЛЕНОГО ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 


