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СЛОВО РЕКТОРA

Шановні випускники шкіл, 

Державна академія прикладних наук у Хелмі, чи донедавна 
Державна вища професійна школа в Хелмі - це державний 
університет з багатою пропозицією, адресованою амбітним 
молодим людям з усієї Польщі та з-за кордону. З 2001 року 
Хелмська альма-матер постійно розширює свою освітню 
пропозицію, серед інших, в галузі природничих наук, 
аеронавтики, інженерії та технологій, соціальних наук, 
гуманітарних наук, сільського господарства та медицини.

Державна академія прикладних наук у Хелмі постійно розширює 
свою навчальну базу та освітню пропозицію, щоб постійно 
відповідати очікуванням молоді, а також реальним потребам 
економіки. Завдяки цьому наші студенти отримують чудову 
практичну підготовку, зокрема, в сучасних лабораторіях Центру 
інженерних досліджень та Академічного аеропорту, а також 
у Майстерні синхронного перекладу, що діє в структурі Інституту 
неофілології. Вони також мають у своєму розпорядженні Центр 
медичного моделювання, Академічний центр транскордонного 
співробітництва та сучасний гуртожиток. Отримані навички 
та знання, наші випускники відмінно використовують як 
затребувані на ринку праці фахівці, здійснюючи тим самим свої 
професійні мрії.

Період здобування освіти - це не лише навчання, але й дружба, 
саморозвиток та захоплення і пристрасті. В університеті діє 
багато наукових гуртків та студентських організацій, в яких 
наші студенти поглиблюють свої знання, розвивають хобі та 
інтереси. Їхні досягнення часто презентуються на національних 
та міжнародних конференціях, наукових семінарах та у вигляді 
публікацій у різних галузях науки. Багато з них представляють 
PANS в Хелмі, зокрема, на академічних спортивних змаганнях, 
Чемпіонаті Польщі з авіації, Чемпіонаті світу з планерного 
спорту або входять до складу керівництва Форуму професійних 
університетів. У каденції 2023/2024 саме студент нашої Академії 
є головою Парламенту студентів Республіки Польща.

Я переконаний, що навчання в Державній академії прикладних 
наук у Хелмі стане для вас незабутнім часом, а також першим 
кроком до втілення ваших сміливих планів та мрій.

Аркадіуш Тофіль,

д-р інженерних наук, професор
ректор Державної академії  прикладних наук 

у Хелмі



ІСТОРІЯ НАШОГО ВУЗУ

2002 р. – створення Інституту неофілології зі спеціальністю «Філологія» та  “Англійська філологія”
  і “Німецька філологія”
2003 р.  – створення Інституту технічних наук зі спеціальностями «Будівництво» 
  та «Механіка та машинобудування»
2004 р.  – вікриття двох спеціальностей в  інституті неофілогогії: польської філології та історії
2005 р.  – створення спеціальності „Електротехніка” в Інституті технічних наук
2006 р.  – заснування Інституту сільського господарства зі спеціальністю “Сільське господарство”
2007 р.  – вуз отримує право на навчання бакалаврів за спеціальністю «Педагогіка»
2008 р. – відкриття спеціальності “Слов’янська філологія” в Інституті неофілології
2010 р.  – отримання дозволу на створення спеціальності «Міжнародні відносини»
2011 р. – зміна назви Інституту технічних наук на Інститут технічних наук і авіації
2014 р. – заснування Інституту медичних наук зі спеціальністю «Медсестринство»
2016 р.  – отримання  дозволу  на відкриття магістратури на спеціальності  «Педагогіка».
2018 р.  – отримання дозволу на відкриття навчання зі спеціальності «Внутрішня безпека».
2019 р.  – започаткування єдиної магістратури в галузі дошкільної та молодшої шкільної освіти 
  в Інституті математики та інформатики.
2019 р.  – розширення освітньої пропозиції на факультеті механіки та інженерії за спеціальністю
  авіадиспетчер
2019 р.  – отримання дозволу на проведення другого ступеня навчання за спеціальністю 
  «Медсестринство»
2020 р. – розширення освітньої пропозиції: підготовка бортпровідників „Cabin Crew”
2021 р. – відкриття Монопрофільного центру медичного моделювання
2021 р. – відкриття в Інституті сільського господарства спеціальності “Дієтологія”
2021 р. – відкриття бетонної злітної смуги в Академічному аеропорту
2021 р. – початок будівництва нового корпусу Інституту медичних наук
2021 р.  – отримання дозволу на відкриття магістратури на спеціальності “Внутрішня безпека”
2022 р. – отримання нової назви вузу - Державна академія прикладних наук у Холмі







ВНУТРІШНЯ 
БЕЗПЕКА

БАКАЛАВРАТ, 3 РОКИ

План занять пристосований і до працюючих 
студентів (заняття після обіду та у вихідні дні) 

СПЕЦІАЛЬНОСТI:
• Кризовий менеджмент
• Силові структури в системі публічної 

безпеки

MAГІСТР (ПІСЛЯ БАКАЛАВРАТУ), 2 РОКИ

План занять пристосований і до працюючих 
студентів (заняття після обіду та у вихідні дні) 

СПЕЦІАЛЬНОСТI:
• Територіальна оборона
• Безпека громадян
• Безпека  авіаперевезень



IНСТИТУТ  МАТЕМАТИКИ ТА  ІНФОРМАТИКИ

3-РІЧНЕ НАВЧАННЯ, БАКАЛАВРАТ
Форми навчання: тижнева і у вихідні дні, пристосована для працюючих студентів

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
• Кризовий менеджмент
• Силові структури в системі безпеки громадян

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ - БАКАЛАВРАТ
• Наука про безпеку і пов’язані з нею наукові дисципліни
• Керівництво групами людей в критичних ситуаціях
• Вміння аналізувати, планувати і організовувати дії у сфері внутрішньої безпеки
• Вміння планувати та організовувати попереджувальні, охоронні та оборонні заходи
• Як утримувати лад і правопорядок в державі, боротьба з економічною і організованою 

злочинністю, тероризмом та криміналом

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ - МАГІСТРАТУРА
• Знання про місце, специфіку і завдання військ територіальної оборони в системі громадянської 

безпеки – у мирні часи, під час кризи і війни
• Безпека повітряних перевезень, особливо на конкретних об’єктах авіаційної галуузі – 

аеропортів, авіаперевізників, працівників наземного обслуговуваннячи інституцій, пов’язаних 
з авіаперевезеннями – Міністерства транспорту та Уряду цивільної авіації

• Вміння аналізувати, планувати і організовувати  дії у сфері внутрішньої безпеки, Знання специфіки 
і завдань силових структур в системі безпеки держави для охорони життя, здоров’я і майна громадян 
та держави

• Вміння використовувати теоретичні знання, що стосуються різних надзвичайних ситуацій
• Вміння використовувати правила та інструкції в цивільному седовищі та в мілітарному

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
• Державні інституції на вакансіях, пов’язаних з організацією внутрішньої безпеки держави
• Державна адміністрація (уряд та органи місцевого самоврядування, а також армія)
• Служби, які стоять на сторожі безпеки держави:

 - Збройні Сили РП (в тому числі Війська територіальної оборони (ВОТ) і Військова жандармерія)
 - Поліція, Прикордонна служба, Пожежна служба, Пенітенціарна служба
 - Спецслужби (Aгенція внутрішньої безпеки, Служба безпеки, Центральне антикорупційне бюро, 

Служба військової безпеки, Служба охорони держави) та служби порятунку



10

matematyka@pwsz.chelm.pl

БАКАЛАВРАТ, НАВЧАННЯ 3 РОКИ

План занять пристосований під працюючих 
студентів (заняття вечорами та по вихідних)

СПЕЦІАЛІЗАЦІI:
• Математична економіка
• Прикладна інформатика

ПРИКЛАДНА 
MATEMATИКА
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
Математична економіка 

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

• Ведення бухгалтерського обліку
• Вміння самостійно проводити анілізи та звіти з використанням сучасних засобів інформатики
• Вміння використовувати засобів математики та обліку для оцінки ринку страхування, підбір 

калькуляції страхових внесків, інше.
• Знання про оптимізацію економічної діяльності
• Грунтовні теоретичні і практичні знання з основ інформатики

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Фінансові інституції, банки
• Біржі цінних паперів
• Рахункові бюро, страхові фірми і т.п.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
Прикладна інформатика

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ 

• Вміння пректувати та програмувати інформаційні системи
• Вміння запускати інформаційні системи
• Вміння проектувати, керувати і адмініструвати комп’ютерні мережі
• Вміння аналізувати та застосовувати дані
• Вміння проектувати та обслуговувати бази даних

MOЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Програміст, адміністратор ІТ-систем
• Системний аналітик, аналітик даних
• Проектант ІТ-систем, оператор практичного введення змін

IНСТИТУТ  МАТЕМАТИКИ ТА  ІНФОРМАТИКИ



ПЕДАГОГІКA

ДОШКІЛЬНА 
ПЕДАГОГІКА 
ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

МАГІСТРАТУРА, НАВЧАННЯ ТРИВАЄ 5 РОКІВ

План занять пристосований під працюючих 
студентів  (заняття вечорами та по вихідних)

План занять пристосований під працюючих 
студентів  (заняття вечорами та по вихідних)

БАКАЛАВРАТ,  3 РОКИ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:
• Ресоціалізаційна педагогіка та соціотерапія
• Опікунська та виховна педагогіка
• Шкільна педагогіка з елементами 

арт-терапії
• Соціокультурна анімація з медіапедагогікою

МАГІСТР, 2 РОКИ (ПІСЛЯ БАКАЛАВРАТУ)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:
• Опікунчо-виховна педагогіка із суспільною 

профілактикою
• Ресоціалізація з кризовою інтервенцією
• Педагогіка середовища і робота з родиною



ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ (залежно від вибраної спеціальності) – бакалаврат

• Знання про суспільство, необхідні для розуміння широкого контексту процесів опіки, виховання 
і навчання в натуральному середовищі і в конкретному місці

• Практичні вміння діагнозування потреб вихованців та їх сімей
• Вміння планування, реалізації та евалуації опікунчо-виховних дій щодо вихованців та їх сімей
• Організаційно-методичні  вміння,   що   стосуються   різних   форм   активності   учнів у шкільному середовищі
• Методи та інноваційні техніки арттерапії в роботі з учнями, в тому числі з дітьми і  молоддю 

зі спеціальними потребами
• Приготування до проведення занять ресоціалізаційного та соціотерапевтичного характеру
• Вміння організувати та керувати навчально-культурними проектами та активація мешканців 

окремих територій

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ (залежно від вибраної спеціальності) - магістратура

• Широкі зазальнопедагогічні знання з області філософських, педагогічних, психологічних і соціальних 
основ освіти

• Вміння діагнозування розвитку дитини і виховного середовища
• Здатність оцінювати суспільні та юридичні проблеми для потреб опікунчо-виховавчої, 

ресоціалізаційної, дошкільної та ясельної педагогіки
• Методичні вміння опікунської та виховавчої роботи з дітьми, молоддю і дорослими та суспільної 

профілактики, включно з найновішими підходами в галузі дошкільної педагогіки та в початкових 
класах

• Вміння діагнозування осіб, що соціально непристосовані та вправність вирішувати ресоціалізаційні 
проблеми людини в інституціях, які для цього призначені

• Поглиблені знання на тему функціонування публічного правопорядку, організація заходів безпеки 
та дій, що застосовуються в кризових ситуаціях

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (залежно від вибраної спеціалізації):

• Педагог/вихователь в опікунських та виховних закладах
• Педагог у освітніх закладах, а також працівник шкільної світлиці, педагог психологічно- педагогічного 

центру
• Вихователь на терапевтичних тренінгах
• Педагог в центрах опіки та усиновлення, в дитячих будинках
• Педагог у  центрі  допомоги  сім’ї,  в  соціалізаційних  та  інтервенційних  закладах, в опікунських комітетах
• Педагог в центрах підтримки та кризової інтервенції
• Місцеві осередки та центри культури, музеї і галереї, івент-агенції, засоби масової інформації, музеї 

та арт-галереї
• Фундації та організації, що спрямовані на виховну та культурну діяльність на місцевому рівні
• Структури публічної адміністрації, в організаціях, що займаються справами безпеки (господарських 

об’єктів, громадян), в закладах кризового реагування, державних установах, в силових структурах, 
в фірмах, що забезпечують охорону людей та майна



СЛОВ’ЯНСЬКА 
ФІЛОЛОГІЯ, 
ПЕРЕКЛАДИ 

БАКАЛАВРАТ,  НАВЧАННЯ 3 РОКИ

План занять пристосований під працюючих 
студентів  (заняття вечорами та по вихідних) 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
• СЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ, ПЕРЕКЛАДАЧ
   - російська мова з українською 
     (від основ, а також поглиблений рівень

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
   - прикордонний рух i митна адміністрація



ЗНАННЯ І ВМІННЯ

• Грунтовні знання іноземних мов, поєднані з вмінням їх практичного застосування в  праці, що 
пов’язана з обслуговуванням прикордонного руху

• Знання російської мови на рівні B2 та української мови на рівні B1 (навчання кожної з цих мов від 
основ до досконалого володіння)

• Знання і професійні кваліфікації у галузі міжнародної торгівлі, митних процедур, митних законів, 
митної адміністрації, ведення службових документів російською і українською мовами

• Вміння перекладати та вести переговори в даних мовах
• Знання української та російської митної документації та термінології з галузі обслуговування 

прикордонного руху
• Широкий спектр знань реалій та культури Росії і України

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Іституції, що обслуговують прикордонний рух у пунктах пропуску на кордоні з Росією, Україною 
та Білоруссю

• Прикордонна служба, Митна адміністрація
• Митні агенції, міжнародні експедиторські фірми
• Фірми, організації і підприємства, що співпрацюють з країнами Східної Європи

Випускник може подавати заяву, щоб потрапити у список митних агентів!

IНСТИТУТ  НЕОФІЛОЛОГІЇ



БАКАЛАВРАТ, 3 РОКИ

План занять пристосований під працюючих 
студентів  (заняття вечорами та по вихідних) 

• АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ:
 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
 - американістика
 - професійний переклад

АНГЛІЙСЬКА 
ФІЛОЛОГІЯ



ЗНАННЯ І ВМІННЯ

AMEРИКАНІСТИКA
• Знання суспільно-політичної системи, історії і культури країни
• Специфіка адміністраційна, політична і правова США
• Вміння проведення дискусій, переговорів та аналіз різноманітних англомовних текстів 

ТРАНСЛЯТОРИКА (НАУКА ПРО ПЕРЕКЛАДИ)
• Вміння перекладати спеціалістичні документи, літературні тексти, фільми і т.п.
• Вміння використовувати здобуті знання в галузі мовознавств, літературознавста і культурознавства 

та англійської мови в економічній сфері, в засобах масової інформації за допомогою різноманітних 
професійних дій міжнародного характеру та в роботі перекладача

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Дипломатичні та консульські служби
• Телебачення, радіо, преса, інтернет – журналістика, редагування , переклади
• Видавництва і рекламні агенції – редактор/видавець
• Особа, що відповідає за переклади у контактах місцевої влади з військами НАТО
• Бюро подорожей, експедиторські фірми, авіалінії
• Переклади та мовні консультації в представництвах фірм в Польщі та за кордоном
• Бюро перекладів (спеціалістичні документи, літературні, переклад фільмів)
• Консультант і мовний помічник в державній адміністрації
• Представник державної адміністрації Польщі у структурах Євросоюзу

IНСТИТУТ  НЕОФІЛОЛОГІЇ



МІЖНАРОДНІ 
СТОСУНКИ

3-РІЧНЕ НАВЧАННЯ, БАКАЛАВРАТ

План занять пристосований під працюючих 
студентів  (заняття вечорами та по вихідних)

СПЕЦІАЛЬНОСТI:
• Міжнародниий вимір обслуговування 

прикордонного руху та охорона кордонів
• Управління в галузі міжнародної безпеки



ЗНАННЯ І ВМІННЯ

• Знання у галузі наук про суспільство з особливим акцентом на політику, дипломатію та міжнародні 
стосунки

• Знання про структури Євросоюзу, процесів, які відбуваються в сучасному світі, глобалізації, господарського 
розвитку, юридичних норм, питань культури, релігії, співзалежності та безпеки

• Вміння аналізу та інтерпретації основних проблем і процесів в галузі міжнародних відносин та безпеки
• Вміння послуговуватися іноземною мовою на рівні B2, вільно послуговуватися запасом слів з галузі 

політики,
• а також спеціалістичного стилю, який потрібен для реалізації професійних завдань
• Вміння прогнозувати явища і тенденції в в міжнародних стосунках та міжнародній безпеці
• Початкові вміння для функціонування в громадянському суспільстві

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Прикордонна служба, Митна адміністрація, митні агенції
• Міжнародні експедиторські фірми
• Сфера оборони і безпеки держави
• Служби державної адміністрації і органів місцевого самоврядування
• Дипломатичні установи
• Кваліфіковані місця праці в рамках міжнародних і місцевих проектів

Випускник може подавати заяву, щоб потрапити у список митних агентів!

 

IНСТИТУТ  НЕОФІЛОЛОГІЇ



СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО

ІНЖЕНЕР, 3,5 РОКИ

План занять пристосований під працюючих 
студентів (заняття вечорами та по вихідних)

СПЕЦІАЛІЗАЦІI:
• Aгробізнес
• Aгротуристикa
• Meханізація сільського господарства
• Toварознавство продуктів  

та сільгоспсировини
• Харчування людини та організація 

відпочинку



ЗНАННЯ І ВМІННЯ

• Практичні вміння щодо діяльності сільськогосподарського переробного підприємства і ферми
• Різносторонні знання, пов’язані з сучасними технологіями сільгоспвиробництва, агробізнесу, 

економіки, законів, товарознавства і керування якістю
• Спеціалічстичні знання з області людського харчування, гастрономії та обслуговування туристичного 

руху
• Вміння пошуку грандів Євросоюзу

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Менеджер в керуванні господарствами, фірмами, що займаються продажем товарів і послуг
• Працівники споживчої промисловості
• Спеціалісти в галузі громадського харчування і продажу продуктів харчування
• Працівники в організаціях контролю якості і лабораторних аналізів продуктів
• Місця праці, пов’язані з експлуатацією технічних засобів, які застосовуються в агробізнесі
• Радник в організаціях, що займаються обслуговуванням сільського господарства, охороною 

природного середовища, працівники митних служб і т.п.
• Ведення власної господарської діяльності

IНСТИТУТ НАУК ПРО ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ 
ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



ДІЄТОЛОГІЯ

ІНЖЕНЕР, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3,5 РОКИ

План занять пристосований і до працюючих 
студентів (заняття після обіду та у вихідні дні)

СПЕЦІАЛІЗАЦІI
• Дієтологія 
• Громадське харчування



ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ 

• Вміння планувати  харчування здорової та хворої людини
• Практичне вміння впроважувати корисну дієту для людини, а також для групи. Самостійне 

приготування страв згідно з принципами здорового харчування та сподівань клієнта.
• Різносторонні знання з області дієтології, надання дієтичних порад, технології їжі та  харчування, 

промоції правильного харчування як окремої людини, так і групи.
• Найсучасніші технології виготовлення страв; безпеки продуктів; законів про харчові продукти 

та громадське харчування; що є відповіддю на підвищений інтерес до здорового харчування та на 
потребу реальної боротьби з зайвою вагою у суспільстві.

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Клініки дієтології, психологічні поліклініки (психодієтологія)
• Фахівець з області харчування в державних і приватних медичних та оздоровлюючих закладах, 

в тому числі в закладах, що займаються лікувальним харчуванням
• Фахівець з області харчування в закладах громадського харчування, що займаються катерінгом, 

в лікарнях, санаторія, в будинках для осіб похилого віку та для індивідуальних клієнтів
• Фахівець з області харчування у спортивних об’єктах, об’єктах освіти та інших закладах опіки над 

дітьми
• Фахівець у сфері харчування в ресторанах здорового харчування
• Фахівець у сфері промисловості, що пов’язана з продуктами харчування, та фармацевтики
• Ведення власної підприємницької діяльності (поради дієтолога)
• Працівники в закладах контролю якості і лабораторіях харчових продуктів
• Працівники переробної промисловості сільгосппродуктів
• Працівний у сфері гігієни харчування, працівник санітарно-епідеміологічних станцій
• Ведення власного гастрономічного бізнесу
• Спеціаліст у галузі проектування гастрономічних закладів

IНСТИТУТ НАУК ПРО ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ 
ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



МЕДСЕСТРИНСТВО

БАКАЛАВРАТ, НАВЧАННЯ 3 РОКИ 

* Навчання на бакалавра можливе тільки у 
стаціонарній формі

МАГІСТРАТУРА, НАВЧАННЯ 2 РОКИ 

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ 

• Випускник отримує звання бакалавра/магістра 
сестринської справи, яке визнається у всіх країнах 
Євросоюзу

• Широкі знання i практична підготовка до виконання 
професії медсестри /медбрата

• Знання наук про здоров’я, медицини та гуманістики
• Знання юридичних і етичних норм у сфері 

професійної діяльності
• Знання англійської мови і термінів, які 

застосовуютьсяпри  медичному догляді
• 

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Влаштування на роботу як медсестра/медбрат 
в державних і приватних закладах охорони здоров’я 
на терені всього Євросоюзу, в тому числі:
- в лікарнях
- закладах опіки та медичного догляду
- закладах паліативної медицини, в хоспісах
- в санаторіях
- в будинках для літніхта неповносправних  людей
- в навчально-виховних осередках 

• Працевлаштування у державних адміністраціях 
і органах місцевого самоврядування

• Ведення самостійної господарської діяльності 
в галузі медичних послуг



Заснований у 2014 році IНСТИТУT МЕДИЧНИХ НАУК, що на вул. Войславіцькій 8б у Холмі має обладнану 
майстерню медстестринських вмінь, майстерню анатомії та фізіології та майстерню фізикальних 
вмінь і основ швидкої медичної допомоги.

В 2021 році в Iнституті був відкритий сучасний MOНОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СИМУЛЯЦІЇ, що 
знаходиться за адресою: вул. Поштова, 52 в Холмі. 

Сучасні лабораторії та обладнання найвищої якості для тренування в симульованих (штучно 
створених) умовах – це візитівка МЦМС. В Центрі діють майстерні симуляції високого ступеню 
точності, майстерні для проведення реанімації (розширеної підтримки життя) серцевих хворих, 
набуття вмінь для моніторингу серцевої діяльності, технічне приміщення та екзаменаційний зал.

Майстерні обладнані технологіями, що допомагають створити автетичні медичні симуляції, системи 
аудіо-відео реєстрації симуляційних сеансів. Це допомагає студентам виробити досвід і навчитися 
реагувати в умовах максимально наближених до дійсності.

Нині триває будівництво нового приміщення  IНСТИТУТУ МЕДИЧНИХ НАУК за адресою: вул. 
Баторего в Холмі. Сучасний триповерховий об’єкт з аудиторіями і найсучаснішими майстернями та 
лабораторіями буде служити студентам 1 і 2 ступеня (бакалаврату та магістратури) Медсестринстваa, 
a в майбутньому також інших спеціальностей в галузі медичних наук

IНСТИТУТ  МЕДИЧНИХ  НАУК



MEХАНІКА 
І МАШИНОБУДУВАННЯ

IНЖЕНЕР, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

4 РОКИ

План занять пристосований і до працюючих 
студентів (заняття після обіду та у вихідні дні)

СПЕЦІАЛІЗАЦІI:
• Автоматика і промислова робототехніка
• Діагностика і експлуатація автомобілів
• Механізація шахт
• Будова і експлуатація цифрових станків
• Льотна механіка (тільки стаціонарне навчання)
 Кваліфікації:  механік поршневих літаків 
   механік турбінних літаків
• Льотна інженерія    тільки стаціонарне навчання)
 Кваліфікації:  льотний пілотаж
   гелікоптера  
   льотний диспетчер



IНСТИТУТ  ТЕХНІЧНИХ  НАУК  І  АВІАЦІЇ

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ 

ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИКА ТА РОБОТОТЕХНІКА
• Oбслуговування сучасних механізмів вимірювання, 

програмування комп’ютерних пультів управління 
i промислових роботів

• Підбір і обслуговування систем електроприводу і датчи-
ків та пультове керування мехатронних установок

ДІАГНОСТИКА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ
• Вміння діагнозувати усілякі пошкодження транспорт-

ного засобу, обслуговування і ремонт

MEХАНІЗАЦІЯ ШАХТ
• Kваліфікації і знання методів і правил видобування 

копалин
• Ознайомленість з будовою і роботою бурильного 

устаткування

БУДОВА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЦИФРОВИХ СТАНКІВ
• Обслуговування цифрових станків, з комп’ютерним 

управлінням (CNC)
• Створення програм для різних станків CNC
• Проектування процесів видобування копалин
• Обслуговування промислових роботів
• Діагностика і сервіс станків CNC

ЛЬОТНА МЕХАНІКА
• Можливість отримати ліцензію льотного механіка категорії B1.2
• Здобуття практики, необхідної для отримання ліцензії B1.2
• Обслуговування, ознайомленість і ремонт повітряного судна
• Знання з аеродинаміки і механіки льоту, видів повітряних 

суден, їх конструкційних елементів, будови груп, внутрішнє 
обладнання суден та їх приводів

ЛЬОТНА ІНЖЕНЕРІЯ
• Ліцензія пілота цивільної авіації (пілот гелікоптера 

CPL(H); пілот літака, ліцензія CPL(A) з правом IR/ME i 
ATPL(A) „frozen”

• Вміння пілотувати повітряне судно
• Ліцензія льотного диспетчера FDL
• Планування перебігу польоту, визначення маршруту, обра-

хування основних параметрів льоту, визначення запасних 
аеродромів, перевірка обмежень на конкретному маршруті, 
погодних умов і підготовка комплексної документації для 
приготування та проведення польоту в транспортному зв’язку

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

АВТОМАТИКА ТА ПРОМИСЛОВА РОБОТОТЕХНІКА
• Підприємства, що виготовляють сучасне обладнання, 

таке як промислові роботи і цифрові станки з пультовим 
управлінням

• Відділи контролю якості, електротехнічна промисловість
• Підприємства, що займаються створенням і модерніза-

цією промислових ліній

ДІАГНОСТИКА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ
• Автосервіси, станції діагностики транспортних засобів
• Державні установи, органи місцевого самоврядування, що 

пов‘язані з моторизацією і дорожньою інфраструктурою
• Підприємства, що виготовляють запчастини для 

моторизації 

MEХАНІЗАЦІЯ ШАХТ
• Підземні шахти, гірничі розробки
• Фірми, що видобувають нафту і природній газ, фірми, що 

займаються пошуком нових родовищ

БУДОВА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЦИФРОВИХ СТАНКІВ З ПУЛЬТОВИМ 
УПРАВЛІННЯМ
• Льотна промисловість, автомобільна промисловість
• Підприємства, що використовують та обслуговують 

сучасне обладнання, таке як промислові роботи та цифрові 
станки з пультовим управлінням

ЛЬОТНА МЕХАНІКА
• Здобуті студентом дозволи є згідні з міжнародними стан-

дартами щодо навчання, які передбачені Європейською 
агенцією льотної безпеки EASA, а тому дозволяють одразу 
після навчання отримати роботу в авіації

ЛЬОТНА ІНЖЕНЕРІЯ
• Льотний пілотаж, пілотаж гелікоптера, льотний диспетчер
• Здобуті студентом дозволи і права є згідні з міжнародними 

стандартами Міжнародної організації цивільної авіації – 
ICAO та Європейської агенції льотної безпеки EASA, a тому 
дозволяють одразу ж після закінчення навчання почати 
роботу в цивільній авіації і в авіатранспортуванні людей



ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ  
(в залежності від обраного вибіркового модуля): 
• Знання в галузі машинобудування
• Знання в галузі інформатики, математики, механіки, 

теорії коливань та теорії пружності і пластичності
• Знання та навички: CAx системи, чисельні методи, 

чисельне моделювання, сучасні машинобудівні 
матеріали, сучасні технології виробництва

• Компетенція в галузі економіки, менеджменту, 
психології та інформаційної безпеки

• Знання в галузі застосування інформатики та 
чисельних методів обчислень в техніці

• Знання та навички в галузі сучасних авіаційних 
технологій та проблем

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
(в залежності від обраного вибіркового модуля):
• Робота на підприємствах, що використовують 

передові комп&#39;ютерні системи та верстати 
з числовим програмним управлінням

• Робота в науково-дослідних інститутах, конструкторських 
бюро, консалтингових фірмах, виробничих підприємствах

• Зайнятість у технічному секторі авіаційної галузі, 
аеродромах та аеропортах

МЕХАНІКА  
ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

НАВЧАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ (МАГІСТРАТУРА)
ІІІ СЕМЕСТРИ

Розклад занять адаптований під працюючих 
(заняття у вихідні)

ВИБІРКОВІ МОДУЛІ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ):
• Інформаційні технології в машинобудуванні
• Експлуатація та технічне обслуговування 

повітряних суден



БУДІВНИЦТВO

НЖЕНЕР, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 
4 РОКИ

План занять пристосований і до працюючих 
студентів (заняття після обіду та у вихідні дні)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
• Загальне будівництво
• Дороги та вулиці
• Будівельні конструкції

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

• Технологія організації будови та правила керування 
будівництвом

• Знання правил техніки безпеки на будівельному 
майданчику

• Будівельна фізика, що стосується переміщення тепла та 
вологи на будівельних об’єктах, забезпечення енергією, 
а також загальних правил підбору будівельних 
конструкцій

• Вміння ідентифікувати грунт під будовою та оцінювати 
його з точки зору зведення будівлі і виду будівельних 
матеріалів, які будуть використовуватися

• Вміння виконання і розшифрування будівельних креслень
• Вміння виконувати будівельні норми

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Спеціаліст на адміністраційних об’єктах, пов’язаних 
з будівництвом, наприклад, в  міській адміністрації, 
районних і сільських адміністраціях, у будівельному 
нагляді

• Керівник будівництва
• Проектант
• Працівник будівельної фірми



EЛEKTРOTEХНIKA

IНЖЕНЕР, ТЕРМІН НАВЧАННЯ  

4 РОКИ 

План занять пристосований і до працюючих 
студентів (заняття після обіду та у вихідні дні)

СПЕЦІАЛЬНОСТI
• Промислова автоматика і мехатронні 

системи
• Переробка i споживання електричної енергії
• Iнженерія електричного траспорту
• Електрична інженерія аеропортів



IНСТИТУТ  ТЕХНІЧНИХ  НАУК  І  АВІАЦІЇ

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ 

• Знання і вміння в галузі автоматики, електротехніки, eлектроніки i пов’язаних з ними наукових 
дисциплін

• Вміння проектування та аналізування технічної документації
• Вміння користуватися сучасною технічною та вимірювальною апаратурою
• Вміння обслуговувати мехатронні устаткування, в т.ч. промислові роботи, станки CNC та устаткування 

з пультовим управлінніям PLC
• Знання і вміння працювати зі спеціалістичними комп’ютерними програмами, в тому числі: AutoCAD, 

Inventor, MATLAB, Solid Edge, FEMM, EAGLE, WSCAD, LabVIEW, itd.
• Керування людськими колективами, що пов’язані з технікою
• Знання з галузі економіки, oхорони інтелектуальної власності, керування проектами, будівельного 

правознавства, безпеки і гігієни праці та ергономії, що дозволяє організовувати та вести дослідницькі 
роботи, застосовувати інноваційні технології

• Moжливість отримання дозволів на роботу з електричною напругою та газом

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Фірми, що приймають на роботу інженерів-електриків, в тому числі в сфері енергетики, автоматики 
та електороніки

• Фірми, яким потрібні менеджери, що керують людськими колективами в сфері енергетики, 
автоматики та електроніки

• Фірми, яким потрібні на роботу спеціалісти з обслуговування промислових роботів, мехатроніки 
транспортних засобів, станків CNC та пультового управління PLC

• Аеропорти



ЦЕНТР ІНЖЕНЕРНОЇ 
НАУКИ

Лабораторії Механіки та будови устаткування
• Лабораторія цифрових токарних станків
• Лабораторія водної (гідроабразійної) і плазмової порізки
• Лабораторія пластичної обробки
• Лабораторія витримки матеріалів
• Лабораторія зварювання
• Лабораторія вимірювальних технік і систем
• Лабораторія теплохімічної обробки
• Лабораторія інженерії матеріалів
• Лабораторія хімії
• Лабораторія фізики
• Лабораторія полімерів

Лабораторії Будівництва
• Лабораторія будівельних матеріалів
• Лабораторія матеріалів та дорожніх покриттів
• Лабораторія механіки грунтів
• Лабораторія геодезії
• Лабораторія геології
• Лабораторія будівельної фізики

Лабораторії Електротехніки:
• Лабораторія інтелігентного обладнання
• Лабораторія електроприводів i електричного освітлення
• Лабораторія устаткування та електричної напруги
• Лабораторія електромагнетичної компатибільності
• Лабораторія електричної метрології
• Лабораторія автоматики і робототехніки
• Лабораторія електротехніки і електроніки

Авіаційні лабораторії
• Лабораторія авіаційної метрології
• Лабораторія комп’ютерної підтримки проектування 

авіаконструкцій
• Лабораторія авіоніки і систем керування
• Лабораторія досліджень стійкості
• Лабораторія льотної авіації
• Лабораторія льотної психології і ергономії
• Лабораторія механіки рідин та термодинаміки
• Авіаційні майстерні
• Ангар





ЛЬОТНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ 
ПРИКЛАДНИХ НАУК  
У ХОЛМІ

В СТРУКТУРІ ВУЗУ Є:

• Аеродром „Депултиче Крулевське” (EPCD)
• Авіаційний навчальний центр
• Центр підготовки льотних диспетчерів 
• Центр підготовки льотного екіпажу
• Організація підготовки технічного персоналу
• Організація з підтримання льотної 

придатності
• Експлуатаційна організація





СТЕЖКИ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИКЛАДНИХ НАУК  
У ХОЛМІ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: МЕХАНІКА І МАШИНОБУДУВАННЯ
Тривалість навчання 4 роки, спеціалізації:

ЛЬОТНА МЕХАНІКА - випускник отримує ліцензію механіка з обслуговування літаків:
В1.1. (літаки з турбінним двигуном)
В1.2 (літаки з поршневим двигуном)

ЛЬОТНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:
• Пілот гелікоптера - студент отримує ліцензію професійного пілота CPL (H)
• Пілот літака - студент отримує ліцензію професійного пілота літака CPL (A), з дозволами VFR NOC, 

IR(A), MEP (L), IR/ME та ATPL(A) „frozen”
• Льотний диспетчер

СТЕЖКИ ЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЩО НЕ Є СТУДЕНТАМИ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ 
ПРИКЛАДНИХ НАУК У ХОЛМІ (ПЛАТНЕ НАВЧАННЯ):
• Механік літаків: В1; В2; В3; L, TYP C152
• Пілот: PPL (A),/(H), NOC, IR(A), MEP (L), IR/ME, FI (A), CRI/ME ATPL(A) „frozen”
• Льотний диспетчер: FDL
• Вступні курси для бортперсоналу: CABIN CREW
• Курси підготовки до екзаменів з англійської мови згідно зі стандартами ІСАО для пілотів та 

контролерів повітряного руху



ПРОПОЗИЦІЯ ЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ
ПІЛОТАЖ – ЛІЦЕНЗІЯ ПІЛОТА

Набір (кваліфікування) на спеціалізацію «Пілотаж» відбувається на основі параграфу § 3 Правил льотного 
навчання  Державна академія прикладних наук у Холмі. До конкурсу можуть приступити студенти, 
які виконали дві основні умови: мають висновок льотно-лікарської комісії першого класу та мають 
зарахований I i II семестр на спеціальності MEХAНIKA I  МАШИНОБУДУВАННЯ. Натомість критерієм 
відбору є сума пунктів учасників з:

• тесту загальних льотних знань і співбесіди
• результатів тесту з англійської мови і співбесіди англійською мовою
• середнього балу навчання за два попередні семестри/одного року навчання в Академії
• льотних досягнень, в тому числі: ліцензії (PPL, SPL), додатковий наліт, підтверджений
• сертифікатом знання англійської мови та довідки про пройдене льотне навчання

У Державній академіі прикладних наук у Холмі працює екзаменаційний центр Управління цивільної 
авіації, штаб-квартира якого знаходиться в Депултичах Крулевських. В Державній академії 
прикладних наук у Хелмі можна скласти теоретичні іспити на отримання ліцензій::

• льотчик рекреаційних польотів літаком LAPL (A)
• льотчик туристичних польотів літаком PPL (A)
• льотчик рекреаційних польотів вертольотом LAPL (H)
• льотчик туристичних польотів вертольотом PPL (H)
• льотчик планера SPL
• льотчик повітряної кулі BPL.

Крім того, в Державна академія прикладних наук у Холмі можна скласти іспити з англійської мови 
на основі Національної системи мовних іспитів.

АВІАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У ХОЛМІ: :
• Підтримка льотної придатності (САМО) – літаки ELA 1, Tecnam P2006T
• Oбслуговування потряних суден (AMO) – літаки ELA 1 (базове ослуговування та в авіакомпанії), 

Tecnam P2006T 

ПРОПОЗИЦІЯ ЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ
ПІЛОТАЖ – ЛІЦЕНЗІЯ ПІЛОТА



ЯК УКРАЇНЦЕВІ СТАТИ СТУДЕНТОМ 
АКАДЕМІЇ ПРИКЛАДНИХ НАУК У ХОЛМІ?

Вступити та вчитися на правах громадян Польщі (тобто безкоштовно) можуть:
• Ті, хто має дійсну Карту Поляка;
• Іноземці, які отримали посвідку на постійне проживання (Karta stałego 

pobytu);
• Іноземці, що мають статус біженця, наданий в Республіці Польща;
• Іноземці, що мають тимчасовий притулок на території Республіки Польща;

Абітурієнти, які не мають права на безкоштовну освіту, можуть дістатися на 
навчання до Державної академії прикладних наук у Холмі  на основі правил 
для іноземців (платно).

ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ 

• Заява на ім’я Ректора про прийняття на навчання,
• Заповнена анкета абітурієнта,
• Письмова згода законного представника абітурієнта на його навчання 

у Державній академії прикладних наук у Холмі (у випадку осіб, яким не 
виповнилося 18 років),

• Атестат про середню освіту та апостиль (перекладені на польську мову 
у  Польщі, польським присяжним перекладачем), не стосується атестату 
IB i EB. Увага! Переклад цих документів українським Бюро Перекладів не 
підходить!!!

• Медична довідка про відсутність протипоказань для навчання у вузі. Якщо 
написане іншою мовою, ніж польська, потрібен переклад (допускається 
переклад українським Бюро Перекладів),

• Страховий поліс на випадок хвороби або нещасних випадків; aбо 
Європейська Kartа Медичного Страхування; або страховка у Народному 
Фонді Здоров’я Польщі (ubezpieczenie NFZ),

• Дві кольорові фотографії 35 x.45 мм,
• Ксерокопія паспорту – сторінка з фото (оригінал показати),
• Ксерокопя візи або посвідки на проживання (karta stałego pobytu або іншого 

документу, що дає дозвіл на перебування на території Республіки Польща),
• Квитанція оплати заяви на вступ (85 злотих).

Крім того іноземці, котрі хотіли б навчатися у Державній академії приклад-
них наук у Холмі повинні:

• Закінчити річні курси підготовки до навчання польською мовою;
• Або пред’явити Сертифікат про знання польської мови, виданий 

Державною Комісією *Підтвердження Знання польської мови як іноземної;
• Або отримати підтвердження Koмісії зняння польської мови ДАПН у Хелмі, 

про те, що їх підготовка і ступінь володіння польською мовою дозволяє на 
навчання у польському ВНЗ. Приймальна комісія

Іноземці, що вступають до Державної академії прикладних наук у Холмі, скла-
дають комплект вищевказаних документів в Бюро обслуговування студентів 
Керівник Бюро обслуговування закордонних студентів: магістр Каміль Ящук,

тел. +48 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Контактний працівник Наталія Попек (розмовляє українською), 
тел. +48 786 036 154 (Viber, WhatsApp, Telegram). Email: npopek@panschelm.edu.pl



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
PEARSON TEST OF ENGLISH
Mіжнародні сертифікаційні екзамени Pearson Test of English  
(рівень PTE General: Level A1, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5).

KOНТАКТ:
• Центр іноземних мов, 22-100 Холм, вул. Войславіцькa, каб. 003 тел. 82 562 06 03 або 507 021 251, ПАНС у Холмі
• Центр післядипломної освіти, вул. Поштова 54C, каб. 208 тел. 82 565 64 72, ПАНС у Холмі

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ  
З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Державна академія прикладних наук в Холмі має дозвіл на проведення державних сертифікаційних 
іспитів з польської мови як іноземної A2, B1, B2, C1 i C2 – в групі, пристосованій для потреб дорослих 
людей та B1 i B2 – в групі, пристосованій до потреб дітей та молоді.
Ceртифікат польської мови як іноземної це єдиний державний документ, який підтверджує знання 
польської мови. Eкзамени організовуються згідно з графіком, затвердженим Державною комісією 
зі справ підтвердження знання польської мови як іноземної.

KOНТАКT:
Центр післядипломної освіти ПАНС у Холмі,  
вул. Поштова 54C, кабінет. 208, тел. 82 565 64 72 

СЕРТИФІКАЦІЙНІ
• Курси англійської мови - курси тривалістю 30, 60, 90, 100 чи 120 годин,
• Що готують до сертифікату з англійської мови PERSON  

(рівні PTE General: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5)
• Курс німецької мови – 120 год.
• Курси жестової мови – 60 год.
• Kурси польської мови як іноземної – 120 год.



• Практичний профіль навчання  
(враховуємо потреби ринку праці)

• Високопрофесійні викладачі
• Найсучасніші лабораторії
• Льотний центр з власним аеродромом
• Koмплексний центр інженерної науки
• Стажування і практика з проектів Євросоюзу
• СУЧАСНИЙ БУДИНОК СТУДЕНТА (гуртожиток)
• Ректорські стипендії, соціальні стипендії та стипендії  

для неповносправних студентів
• Додаткові курси, сертифікати в рамках навчання
• Сертифікати і мовні екзамени
• Бюро кар’єр, яке допомагає знайти роботу
• Спорт – Академічне спортивне товариство ПАНС у Холмі
• Iнфраструктура і проекти для неповносправних
• Цікаві закордонні поїздки ERASMUS+
• Сучасна бібліотека
• Знижки для студентів, що навчаються на платній основі

Державна академія прикладних наук в Холмі 
oсобливим доглядом - дом оточила студентів, котрі 
мають неповносправність. Наш виш дбає про те, аби 
процес навчання був пристосований до індивідуальних 
психофізичних можливостей неповносправ- них осіб. 
Ми приклали всі старання, щоб забезпечити непов- 
ностправних студентів спеціалістичним обладнанням, що 
допомагає бути самостійним. Ми дбаємо також про фінан- 
сову підтримку та доступ до наукових засобів. Приміщення 
вузу пристосовані для осіб з вадами рухового апарату, які 
пересуваються на візках. Перед корпусами, на паркінгах, 
виділені спеціальні місця для таких авто.

Ми переконанi, що навчання у в Державній академії 
прикладних наук в Холмі це найкраща інвестиція в розвиток 
моло- дої людини та шанс отримати омріяну професію.

ЧОМУ ВАРТО НАВЧАТИСЯ  
У ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІІ 
ПРИКЛАДНИХ НАУК У ХОЛМІ?

НАВЧАННЯ БЕЗ БАР’ЄРІВ





РЕКТОРAT
22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54
tel. 82 565 88 95
fax 82 565 88 94
rektorat@panschelm.edu.pl

ЛЬОТНИЙ ЦЕНТР
22-100 Chełm
Depułtycze Królewskie 55
tel. 82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

ЦЕНТР ІНЖЕНЕРНОЇ НАУКИ
22-100 Chełm
Depułtycze Królewskie 55
tel. 82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54a 
tel. 82 565 64 72
podyplomowe@panschelm.edu.pl

БУДИНОК СТУДЕНТА
22-100 Chełm
ul. Nowy Świat 3 
tel. 82 562 06 20
kom. 665 070 035
akademik@panschelm.edu.pl

ГОЛОВНА БІБЛІОТЕКА
22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54
tel. 82 565 64 82
biblioteka@panschelm.edu.pl
 

IНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54a
Dział Obsługi Studenta
tel. 82 562 11 24
matematyka@panschelm.edu.pl

IНСТИТУТ НЕОФІЛОЛОГІЇ
22-100 Chełm
ul. Wojsławicka 8b 
Dział Obsługi Studenta 
tel. 82 564 20 80
neofilologia@ panschelm.edu.pl

IНСТИТУТ ТЕХНІЧНИХ НАУК ТА АВІАЦІЇ
22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54a
Dział Obsługi Studenta 
tel. 82 564 00 80
int@panschelm.edu.pl

IНСТИТУТ МЕДИЧНИХ НАУК
22-100 Chełm
ul. Wojsławicka 8b 
Dział Obsługi Studenta 
tel. 82 562 06 14
medycyna@panschelm.edu.pl

IНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
22-100 Chełm
ul. Wojsławicka 8b 
Dział Obsługi Studenta 
tel. 82 562 06 14
rolnictwo@panschelm.edu.pl






