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11 вересня Центр кар’єри НТУ «ХПІ» разом із ТОВ «PROFITEAM» провели для студентів
нашого вишу презентацію студентських міжнародних програм у Німеччині. Представники
компанії «PROFITEAM» Т. В. Русановська і О. С. Різак підготували цікаву доповідь про
можливості працевлаштування студентів у канікулярний період на підприємствах та
господарствах Німеччини. Уже 8 українських студентів повернулися з практики і ще 5
перебувають за кордоном за цією програмою.
– Ми працюємо виключно з Німеччиною. Це дає нам можливість досконально вивчити
потреби ринку, щоб запропонувати роботу або практику за спеціальністю нашим студентам,
– говорить директор компанії Т. В. Русановська. – Ми працюємо у сферах готельного бізнесу
та туризму, харчової та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства.
Договори підписуються на зимовий або літній канікулярний період на 2–3 місяці.
Обов’язковою умовою є згода деканату факультету, або дирекції інституту на проходження
такої практики студентом.
Своїм досвідом поділилися студентки навчально-наукового інституту хімічних технологій та
інженерії Анна Безвесільна (ХТ-16б(о)) та Єлизавета Гавенко (ХТ-47 ІТ). Аня працювала на
м’ясопереробному комбінаті з виготовлення снеків. «Перші два тижні було дуже важко, і
треба бути психологічно готовим до іншого менталітету, звичок і до важкої праці. Наші зміни
тривали 8–12 годин, – говорить Аня. – Та не дивлячись на труднощі, я задоволена
результатом. Підтягла англійську, на вихідних дозволила собі поїздку до Парижа. І зараз
поставила за мету вивчення німецької мови, щоб розвиватися далі».
Ліза коротко розповіла про свої враження від програми з ресторанного і готельного бізнесу:
«Мені пощастило, адже я ще в школі вивчала німецьку мову, а в ХПІ продовжила вивчення в
Освітньому центрі «Німецький факультет». Саме знання мови стало для мене квитком до
кращої роботи. Так, працювати було важко, бо зміни тривали 10–11 годин, але цікаво, та й

обслуговування клієнтів потребує неабиякого такту і навичок. Та доводилось і зі столів
прибирати, і посуд мити. Один із вихідних присвятила поїздці до Гамбурга».
– Цього року з компанією «PROFITEAM» підписано договір, і наші студенти отримали
прекрасну нагоду попрацювати в іншій країні під час канікул. Це можливість заробити, аби
під час семестру сконцентруватися на навчанні, а не думати про підробітки. Для чого це
потрібно? Аби студенти на собі відчули, що працювати за кордоном важко, щоб вони
побачили, у яких умовах можна и потрібно працювати, і потім, повертаючись в Україну,
прагнули більшого, мріяли і змінювали нашу країну на краще, – говорить директор Центру
кар’єри О. І. Мочалова наприкінці зустрічі.
Більш детальну інформацію про підробіток і стажування в Німеччині можна отримати в
Центрі кар’єри (ГАК, кім. 213) або на сайті ТОВ «PROFITEAM» (https://www.profiteam.in.ua/).

