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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ «Людина все ще молода, поки може вчитися, 
набувати нових звичкок і сприймати заперечення».

Марiя фон ЕБНЕР-ЕШЕНБАХ, австрiйська письменниця

  СТАЖУВАННЯ

Студенти «Полтавського універси-
тету економіки і торгівлі» до питання 
сезонного працевлаштування підхо-
дять з усією відповідальністю, віддаю-
чи перевагу саме  закордонним стажу-
ванням. Університет сформував широ-
кий вибір можливостей для молоді, 
якими тільки у 2019 році скористалося 
понад 300 осіб з усієї України. Завдяки 
командній роботі на чолі з ректором 
ПУЕТ Олексієм Нестулею та працівни-
ками міжнародного науково-освітньо-
го центру (МНОЦ) стажування стало 
доступним для всіх студентів. Вони за-
вжди отримують всю необхідну інфор-
мацію та допомогу з вибором програ-
ми стажування, підготовкою і подачею 
необхідних документів, вирішенням 
будь-яких організаційних питань. 

Географія стажувань студентів 
ПУЕТ різноманітна – близько 16 країн 
світу, серед яких: Турецька Республі-
ка, Республіка Болгарія, Китайська 
Народна Республіка, Федеративна Рес-
публіка Німеччина, Грецька Республі-
ка, Республіка Польща, Держава Ка-
тар, Об’єднані Арабські Емірати, Іта-
лійська Республіка, Латвійська Респу-
бліка, Чеська Республіка та ін.

Завдяки багаторічній співпраці з 
мережами готелів Турецької Республі-
ки, зокрема PAPILLON HOTELS 
RESORTD & SPA, DELPHIN HOTELS & 
RESORTS, та туристичною агенцією 
ANEX TOUR студенти мали право об-
рати вакансію серед таких запропоно-
ваних: спортивний, дитячий аніматор; 
помічник офіціанта; хостес; помічник 
кухаря; Guest Relation; Receptionist; го-
тельний чи трансферний гід. Стажу-
вання молоді люди проходили із квіт-
ня по жовтень 2019 року.

Протягом перших двох тижнів ста-
жування ТА ANEX TOUR проводить 
для студентів корпоративне навчан-
ня, починаючи з організації зустрічі 
гостей в аеропорту та їх супроводу до 
готелю, подальшого відпочинку та 
екскурсій. Після проходження на-
вчання і успішного складання іспиту 
студентів розподіляють за позиціями 
і регіонами роботи Анталійського та 
Егейського узбережжя (Аланія, Сіде, 
Белек, Анталія, Кемер, Фетхіє, Марма-
рис, Бодрум). У разі успішного прохо-
дження стажування в компанії сту-
дентам пропонують працевлаштуван-
ня на пріоритетних напрямках ANEX 
TOUR у Таїланді, В’єтнамі, Об’єд-
наних Арабських Еміратах, Доміні-
канській Республіці, Китайській На-
родній Республіці, Республіці Кіпр, 
Грецькій Республіці, Іспанії.

Завдяки компанії «Інтернобмін 
ЛТД» студенти можуть побувати та 
попрацювати в Республіці Болгарія. 
Для них доступні курортні комплек-
си таких міст, як Албена, Сонячний 
берег, Золоті піски, Св. Костянтин і 
Олена, Банско та Несебар. Період ста-

жування – три або шість місяців. 
Вони можуть працювати помічником 
офіціанта, офіціантом, кухарем, по-
мічником кухаря, барменом, поміч-
ником бармена та менеджером залу 
ресторану.  

ПУЕТ має двох партнерів із Феде-
ративної Республіки Німеччина. Ком-
панія «Інтернобмін ЛТД» організовує 
стажування у мережі ресторанів 

McDonald’s. Громадська організація 
MultiKultiUA є офіційним представни-
ком федеральної німецької біржі пра-
ці за програмами ZAV в Україні.

Студенти ПУЕТ Дмитро Гребенюк 
та Наталія Петрова, які були учасни-
ками програми стажування від компа-
нії «Інтернобмін ЛТД», а саме працю-
вали в мережі McDonald’s, поділилися 
своїми враженнями.

– Нові знайомства, круті можливос-
ті, вдосконалення іноземних мов, – 
розповіла Наталія, – це лише декілька 
плюсів, які я отримала від стажування 
у Німеччині. Це нереальний крок у 
перспективне майбутнє і великий до-
свід, який допоможе вдосконалюва-
тись і рішучими кроками йти до своєї 
мети. Дякую компанії «Інтернобмін» 
за таку можливість. І окремо хочу по-

дякувати МНОЦ, який підтримував і 
відповідав на безліч наших запитань.

– З першого робочого дня я зрозу-
мів, – ділиться Дмитро, – що працю-
вати в McDonald’s може будь-хто, 
було б бажання. Відсутність відпо-
відного досвіду, знань та навичок – 
не є причиною, через яку тут можуть 
відмовити у працевлаштуванні. Ро-
бота не складна, але потребує швид-
кості та чіткості, адже система пра-
цює як годинник. Вразив командний 
дух цього дружного колективу: всі 
допомагали один одному, працюючи 
з повною віддачею, особливо це від-
чувалося, коли було багато відвіду-
вачів. З керівництвом мені також по-
щастило. Головне, що там ніхто не 
звертає увагу на національність, 
важливо тільки те, наскільки добре 
ти зарекомендуєш себе як працівник. 
До речі, в нашому McDonald’s було 
мало німців, майже весь персонал – 
іноземці: словаки, румуни, болгари... 
Принцип роботи у нас був таким, що 
дівчата працювали на касі та в залі, 
а хлопці – на кухні. Заробітна плата 
всіх влаштовувала. Що стосується 
умов проживання, то я задоволений. 
Програма стажування була дуже ці-
кавою, я отримав безцінний досвід, 
працюючи там. Тому всім раджу ста-
жуватися у Німеччині, це того варто!

ПУЕТ – це можливість узяти 
участь у цікавих міжнародних програ-
мах стажувань та обмінів студентами, 
що відповідають їхнім очікуванням. 
Широкий світогляд, уміння орієнтува-
тися у мультикультурному середови-
щі, швидко реагувати на зміни та зна-
ходити спільну мову будь з ким – якос-
ті, які не лише полегшують життя, а й 
сприяють кар’єрі. Стажування за кор-
доном – один із найкращих способів їх 
розвинути, а ще подивитися світ та за-
вести нові знайомства.

Чи вартує воно того? Однозначно 
так, адже знання культури інших кра-
їн, нові друзі та ділові контакти, по-
кращення знань з іноземних мов, на-
буті практичні професійні та комуні-
кативні навички, які отримає кожний 
студент, – це безцінний досвід! Це ви-
ділятиме вас серед багатьох інших, 
коли ви повернетесь до України. З 
ПУЕТ кожна мрія стане реальністю!

Олена МАРЧЕНКО

ПУЕТ: СТУДЕНТСЬКЕ ЛIТО – 2019 
Традиційно літо для студентів – довгоочікувана та яскрава мить, сповнена позитивних подій і вражень, 
які залишають спогади на все життя. Для сучасного студента літо – це ще й можливість знайти для себе додаткову 
роботу, яка допоможе відкрити нові горизонти. У нагоді стають закордонні стажування, де можна отримати 
і додаткові кошти, і безцінний досвід.


