
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 

Поморське вище медичне училище в Слупську проводить набір на професійні курси, 

які складаються з 3 модулів під назвою «Підтримка українських іммігрантів у 

Поморському воєводстві» стартує з 14.01. Інтеграція іммігрантів Регіональної 

операційної програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки. 

Метою проекту є підтримка громадян України, які перебувають на території 

Поморського воєводства у зв’язку з військовими діями в Україні, прибули до Польщі з 

24 лютого 2022 року, включаючи осіб, які належать до ромської меншини. 

Мета буде досягнута шляхом організації професійних курсів, а саме: 

 • Курс польської мови з модулем професійної мови; 

 • Курс релаксаційного масажу; 

 • Курс арт-терапії з елементами психології. 

Люди, які можуть претендувати на участь у проекті: 

 • перебувають  на території Поморського воєводства; 

 • яким присвоєно номер PESEL зі статусом іноземця з записом «UKR», завдяки 

чому таку особу братимуть на облік установи, що надають пільги за Спеціальним 

законом. Статус UKR дозволяє користуватися соціальними послугами, охороною 

здоров'я, правом на легальне працевлаштування, зарахування дітей до школи, 

дитячого садка чи ясел; 

 • мігранти, які не можуть отримати статус UKR в реєстрі PESEL і не є 

громадянами України, а інших держав, або особи без громадянства, які проживали в 

Україні на момент початку війни. 

Кандидати можуть подати заявку особисто, телефоном або електронною поштою. 

Після повідомлення телефоном або електронною поштою документи необхідно 

передати в секретаріат школи. 



 

 

Прийнятність проекту визначатиметься: 

1) документ, що підтверджує перетин кордону польської держави після 24 

лютого 2022 року. 

2) наявність номера PESEL зі статусом UKR 

3) порядок заявок 

Курс орієнтований на повнолітніх осіб. Запланована кількість людей, які будуть 

прийняті – 30 осіб. 

Кожен учасник проходить усі 3 модулі курсу, починаючи з: 

 • вивчення польської мови (80 год), а потім відвідування курсів 

розслаблюючого масажу (100 год) та арт-терапії з елементами психології (60 год). 

 

Польська мова 

Загалом курс охоплює 80 навчальних годин. Заняття проводитимуться 2 рази на 

тиждень по 3 години (6 годин на тиждень) протягом 15 тижнів поспіль. 

Заняття будуть проходити в одній групі. Вони будуть мати загальний характер, учні 

навчатимуться та/або вдосконалюватимуть мовні навички у сфері говоріння, читання, 

письма та розуміння прослуханого тексту, учасники курсу також вивчатимуть правила 

граматики та розвиватимуть словниковий запас. 

Найважливішими припущеннями курсу є: 

- подолання мовного бар'єру; 

- навчання на матеріалах (відео, подкасти, статті з газет чи інтернет-порталів); 

- орієнтація на спілкування; 

- творчий підхід до навчання за підручником; 

- гнучкість та індивідуальний підхід; 

- регулярний зворотній зв'язок. 



 

 

Курс спрямований на: 

- людей, які хочуть навчитися використовувати польську мову в повсякденних ситуаціях; 

- людей, для яких спілкування є важливим; 

- людей, яким важливий швидкий темп навчання та видимі результати; 

- осіб, які потребують підготовки до атестації. 

Що студент дізнається на курсі? 

- як  надати особисту інформацію; 

-  як купити квитки та забронювати готель; 

- як запитати дорогу та замовити таксі; 

- як обмінювати гроші та робити покупки; 

-  як порадьтеся з лікарем і купіть ліки в аптеці; 

- як зробити замовлення в кафе та ресторані. 

 

Курс релакс масажу 

 Курс охоплює 80 навчальних годин, включаючи 20 теоретичних занять і 40 

практичних занять для однієї групи (40 годин х 2 групи = 80 годин) 

  Заняття проводитимуться 2 або 3 рази на тиждень по 5 навчальних годин 

протягом 5 тижнів поспіль. Програма була поділена на теоретичну частину у формі 

лекцій та практичну частину. Практичні заняття будуть проводитись у 2 групах. 

Практичні заняття відбуватимуться у спеціально відведених для цього приміщеннях, 

обладнаних обладнанням, інструментами та приладдям, а також витратними 

матеріалами (масажними маслами, косметикою, вулканічними каменями, 

одноразовими матеріалами тощо), необхідними для проведення практичних занять та 

виконання програми курсу. 



 

 

Практичні заняття включатимуть демонстрацію дій, які виконує викладач - особа, яка 

проводить заняття, та практичні вправи, які виконуються учасниками курсу під 

керівництвом особи, яка проводить курс - викладача курсу. Усі дії в рамках програми 

курсу учасники будуть виконувати один на одному. 

Метою курсу є: 

- учасники курсу набувають знань та практичних навичок у сфері масажу; 

- ознайомити учасників з технікою та принципами розслабляючого масажу. 

Мінімальний обсяг курсу повинен включати наступний зміст: 

Теорія: 

1. Основи анатомії з елементами фізіології; 

2. Властивості та ефекти розслаблюючого масажу та гарячих каменів; 

3. Принципи використання вулканічного каміння; 

4. Вплив розслаблюючого масажу на організм; 

5. Вплив масажу гарячим камінням на тіло; 

6. Показання та протипоказання до процедури; 

7. Підготовка до процедури; 

8. Принципи та методика процедури; 

9. Інші техніки релаксації; 

10. Правила охорони праці під час обробок. 

Практика: 

1. Підготовка робочого місця; 

2. Демонстрація покрокового масажу; 

3. Навчання техніці масажу, що використовується при релаксаційному масажі; 

4. Практичне застосування масажних каменів. 

 



 

 

Курс арт-терапії з елементами психології 

 

Загалом курс охоплює 30 навчальних годин. Заняття проходитимуть двічі на тиждень по 

6 годин протягом 5 тижнів поспіль. 

Програма курсу передбачає практичні заняття та теми, що проводяться у формі 

практикуму, заняття будуть проводитись у 2 групах. 

 

Метою курсу є: 

- набуття та розвиток навичок; сприйняття і розуміння інших людей і себе під час 

контактів з іншими, 

- набуття вміння спілкуватися шляхом вираження думок і почуттів, уважного слухання з 

розумінням, чутливості до невербальних сигналів, 

- набуття слухачами знань та практичних навичок у сфері арт-терапії, роботи з іншими 

людьми через мистецтво та створення рукоділля, 

- ознайомлення учасників з техніками та методами арт-терапії з метою набуття нових 

практичних навичок. 

Мінімальний обсяг курсу повинен включати наступний зміст: 

1. Елементи психології з підходом до міжособистісного тренінгу. 

2. Самостійна підготовка робочого місця, утримання робочого місця в порядку, 

прибирання робочого місця. 

3. Набуття навичок виготовлення декоративної вітальної листівки в техніці 

Вишивання – тобто шиття на аркуші паперу з технічного блоку. 

4. Самостійне виготовлення трубочки з офісного паперу, з’єднання елементів 

паперової лози, створення будь-якої саморобної прикраси з раніше зроблених 

паперових трубочок. 



 

 

5. Набуття навичок роботи з атласною стрічкою, самостійного виготовлення 

пелюстки зі стрічки, поєднання виготовлених елементів за допомогою 

зубочистки. 

6. Ознайомлення з технікою декупаж. Виконання декупажу на свічках в техніці 

тепла. 

Запланований початок курсу у січні 2023 року. 

Кожен учасник курсу безкоштовно отримає організаційні матеріали (опис курсу, 

розклад занять), а також блокнот і ручку. 

Розклад буде залежати від наявності вільних кімнат у школі вранці або вдень. Заняття 

проводяться по суботах і неділях. 

 

Місце проведення курсу - Поморська медична  школа в Слупську. 

Заняття проводитимуться в стаціонарній формі в приміщенні Поморської вищої 

медичної школи в Слупську, в аудиторіях (теоретична частина курсу) та лабораторіях 

професійних предметів (практична частина), які відповідають вимогам охорони праці, 

санітарії та пожежної безпеки (вимоги безпеки, встановлені законом). Крім того, вони 

оснащені дидактичними засобами, необхідними для проведення практичних занять. 
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