
Технік-логіст  

Технік-логіст планує, здійснює і контролює рух сировини, матеріалів і готової продукції від місця 

виробництва до місць її споживання. Організовує транспортування та зберігання продукції. 

Проводить діяльність, пов’язану з перевезенням людей та організацією виробництва. Його навички 

необхідні при організації масових заходів – спортивних змагань, концертів та фестивалів. 

Завдяки логістам компанії економлять і заробляють більше за інших. 

 

Чим займається технік-логіст? 

 плануванням товаропотоку та його управлінням, 

 доставкою та експортом сировини, запасних частин та готової продукції,  

 співпрацює з постачальниками та клієнтами компанії;  

 розробляє план поставок, відповідає за підтримку стану матеріалів на складі на належному 

рівні,  

 відповідає за організацію поставок таким чином, щоб вони прибули своєчасно,  

 організовує та контролює все, що стосується транспортування, митних платежів, 

завантаження, перевантаження, розвантаження, перепакування, пакування, сортування, 

інвентаризації на складі, 

 співпрацює з митними органами та експедиторськими компаніями,  

 веде торгові, складські та транспортні документи. 

Отримані навички та знання підготують Вас до ефективного виконання різноманітних професійних 

завдань в умовах ринкової економіки.  

 Чи ця професія підходить Вам? Так, якщо: 

 Ви вмієте планувати свій час та керувати ним,  

 Ви не боїтеся приймати рішення, 

 Ви ретельні та систематичні у своїх діях, 

 Ви легко встановлюєте контакти, вмієте спілкуватися з людьми та співпрацювати у групі, 

 Ви не боїтеся нових викликів і готові постійно підвищувати свою кваліфікацію, 

 Ви стійкі до стресів і здатні працювати в умовах дефіциту часу. 

Чого ми будемо вчити Вас у школі? 

Учні технікуму проходять програму  

 професійних навчальних дисциплін, під час яких ми підготуємо Вас до виконання 

наступних професійних завдань:  

 прийом, зберігання та видача товарів зі складу, 

 моніторинг рівня та стану запасів, 

 використання складських програм, 

 ведення складської документації, 

 моніторинг процесів виробництва та розподілу; 

 планування, організація та документування транспортних процесів, 

 загальноосвітніх навчальних дисциплін (географія та англійська мова на розширеному 

рівні).  

 

Ви будете готові скласти кваліфікаційні іспити (egzamin zawodowy) за певними спеціалізаціями 



та ЗНО (egzamin maturalny). 

У сфері професійної підготовки нас підтримують локальні логістичні компанії, в яких ми 

організовуємо професійну практику. 

Чи отримаю я диплом про присвоєння кваліфікації? 

Так, Ви отримаєте диплом техніка-логіста, якщо виконаєте такі умови: 

 складете кваліфікаційні іспити з наступних спеціалізацій: 

пеціалізація SPL.01. Складське обслуговування 

 прийом, зберігання та видача товарів зі складу, 

 моніторинг рівня та стану запасів, 

 використання складських програм, 

 ведення складської документації, 

 моніторинг процесів виробництва та розподілу; 

пеціалізація SPL.04. Організація транспортування 

 планування транспортних процесів, 

 організація транспортних процесів, 

 документування транспортних процесів. 

Увага! Для переведення до наступного класу необхідно скласти обов’язкові кваліфікаційні іспити, передбачені 

навчальною програмою для даного класу. 

 Ви отримаєте атестат про закінчення середньої школи (świadectwo ukończenia szkoły 

 

Після виконання цих вимог Ви отримаєте диплом, виданий Центральною екзаменаційною 

комісією, який підтверджує Вашу професійну кваліфікацію ТЕХНІК-ЛОГІСТ, і сертифіковані 

додатки до диплома (Europass) польською та англійською мовою, що дозволить Вам працювати за 

фахом за кордоном. 

 

Чим я можу займатися після здобуття професійної кваліфікації у школі? 

Після закінчення школи Ви можете продовжити навчання за будь-яким напрямом підготовки або 

почати працювати за фахом. Ви будете готові розпочати власну справу або працювати за наймом у 

логістичних відділах промислових, комерційних, дистриб’юторських, сервісних, транспортно-

експедиторських підприємств, а також в органах місцевого самоврядування.  

  

Під час процесу набору до класу технік-логіст враховуються бали з наступних навчальних 

дисциплін: 

польська мова, 

· математика, 

· інформатика, 

· географія 

 

Учні з класів технік-логіст користуються проектами, які реалізовуються у школі та фінансуються 

Європейським Союзом. Завдяки цьому вони проходять стажування та професійне навчання, 



отримуючи додаткові навички, підтверджені сертифікатами.  

 


