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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
ЛІТНІ  ПРАКТИКИ

ТУРЕЧЧИНА ПРИЙНЯЛА НА СТАЖУВАННЯ 
140 СТУДЕНТIВ ПУЕТ

С аме тому, з метою форму-
вання якісного кадрово-
го потенціалу регіону, 
країни, світу та для 
успішного майбутнього 

своїх випускників уже сьогодні 
ПУЕТ надає студентам будь-якого 
курсу та спеціальності не лише 
можливість заробити кошти на осві-
ту або перший капітал на власну 
справу, а й набути необхідних крос-
галузевих компетенцій та навичок, 
що в майбутньому слугуватимуть 
надійним фундаментом розвитку як 
особистості, так і професіонала. 

Над програмами закордонних 
стажувань/практик студентів 
ПУЕТ працювали ретельно, бо саме 
на цьому етапі важливо врахувати 
потреби всіх учасників освітнього 
процесу. Мається на увазі наступне: 

– гаранти освітніх програм ра-
зом із адміністрацією університету 
сформували на основі наскрізних 
програм вимоги за компетентніс-
ним підходом;

– міжнародний науково-освітній 
центр (МНОЦ) відповідно до умов 
стажувань/практик підібрав відпо-
відні бази закордонних компаній, 
на яких можна виконати завдання 
практики; 

– співробітники МНОЦ із викла-
дачами випускових кафедр органі-
зували співбесіди зі студентами 
щодо відбору кандидатів (згідно з 
Положенням про проведення прак-
тики студентів університету та 
програм виробничої практики на 
етапі відбору відбувається розпо-
діл студентів за вакансіями на ба-
зах стажування відповідно до спе-
ціальностей, курсу навчання та на-
бутих ними компетенцій). 

Наступний крок – оформлення 
документів до виїзду студентів за 
кордон та супровід їх на стажу-
ванні – це коло питань покладено 
на співробітників того ж МНОЦ та 
Центру зв’язків з виробництвом. 
Після завершення практики/ста-
жування студенти оформлюють 
щоденники й звіти та захищають 
їх на випускових кафедрах. 

Загальна кількість учасників 
програми стажування в універси-
теті за останні три роки – понад 
940 студентів. 

Традиційно надійними партне-
рами університету в закордонних 
стажуваннях уже котрий рік по-
спіль є компанії Туреччини, лише 
цього року на літнє стажування до 
цієї країни вилетіло понад 140 сту-
дентів ПУЕТ.

Згідно з вимогами, учасниками 
програм стажування в Туреччині 
мають бути студенти з наступними 
якостями: відповідальність, лояль-
ність й адаптивність, енергійність, 
комунікабельність, готовність пра-
цювати в команді, готовність до на-
вчання, позитивне мислення.

До бази закордонних стажувань 
та практик університетом відібра-
но лише п’ятизіркові готельно-рес-
торанні комплекси All inclusive та 
одна із провідних туристичних 
компаній світу.

Ким же працюють наші студен-
ти за кордоном? Приміром, першо-
курсники та другокурсники закріп-
люють навички із знання мов, 

уміння знаходити спільну мову і 
працювати з колективом, окреми-
ми людьми та групами, клієнтоорі-
єнтованості, із уміння працювати у 
режимі швидкої зміни умов задач, 
швидко приймати рішення, керува-
ти та розподіляти свій час та ресур-
си. Вони можуть проходити стажу-
вання в Туреччині на вакансіях:

 «АНІМАТОР»  за спеціальнос-
тями: Філологія (германські мови 
та література (переклад включно) 
(англійська, німецька мови), Ту-
ризм, Готельно-ресторанна справа, 
Менеджмент, Міжнародні еконо-

За прогнозами вчених-футуристів, уже в найближчі 15-20 років і в Україні, і у світі будуть затребувані зовсім 
нові спеціалісти, які не лише розбиратимуться у своїй галузі, а й матимуть крос-галузеву спеціалізацію, дуже 
професійні вміння та навички. Фахівці майбутнього вже не обійдуться без: системного мислення; уміння само-
стійно визначати складні задачі та розв’язувати їх; володіння кількома іноземними мовами; френдлі гнучкості 
– уміння знаходити спільну мову та працювати з колективом, окремими людьми й групами; без  уміння керува-
ти проектами і процесами, ставити самостійно задачі, без указівок від вищого керівництва. Фахівці майбутнього 
мають бути клієнтоорієнтованими; стресостійкими, вміти працювати в режимі швидкої зміни умов задач, уміння 
швидко приймати рішення, керувати та розподіляти свій час та ресурси, а ще бути креативними, із естетичним 
смаком, розуміти сучасні тренди та їх тонко відчувати. І, звісно, програмувати IТ-рішення, роботи зі штучним 
інтелектом та вміти керувати складними автоматизованими комплексами.

RECEPTIONRECEPTION
 ФІЛОЛОГІЯ,   ТУРИЗМ, 
 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА  СПРАВА ,
 МЕНЕДЖМЕНТ,   МІЖНАРОДНІ  
 ЕКОНОМІЧНІ  ВІДНОСИНИ ,
 МІЖНАРОДНИЙ  БІЗНЕС,   УПРАВЛІННЯ 
 ПЕРСОНАЛОМ  ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ  

Це працівник, який стежить за порядком закладу, розселення 
гостей, ознайомленням їх із правилами проживання, 
наданням ключів від номерів, за необхідності, консультує їх.

ХОСТЕСХОСТЕС
 ФІЛОЛОГІЯ,  ТУРИЗМ,  
 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА  СПРАВА, 
 МЕНЕДЖМЕНТ , МІЖНАРОДНІ  
 ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ , 
 МІЖНАРОДНИЙ  БІЗНЕС,  
 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ , 
 УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ  ТА ЕКОНОМІКА  ПРАЦІ, 
 МАРКЕТИНГ, 
 ТОВАРОЗНАВСТВО  ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ  ПІДПРИЄМНИЦТВО 
Співробітник, який зустрічає та приймає гостей 
ресторану, супроводжує до столика, забезпечує 
ефективне та культурне обслуговування відвідувачів 
ресторану, створення для них комфортних умов.

ПОМІЧНИК  ОФІЦІАНТАПОМІЧНИК  ОФІЦІАНТА
 ФІЛОЛОГІЯ,  
 ХАРЧОВІ   ТЕХНОЛОГІЇ  ТА ІНЖЕНЕРІЯ, 
 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, 
 МІЖНАРОДНІ  ЕКОНОМІЧНІ  
 ВІДНОСИНИ, МІЖНАРОДНИЙ 
 БІЗНЕС, УПРАВЛІННЯ 
 ПЕРСОНАЛОМ  ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ  

ОФІЦІАНТОФІЦІАНТ
 ФІЛОЛОГІЯ,  
 ХАРЧОВІ   ТЕХНОЛОГІЇ  ТА ІНЖЕНЕРІЯ,
 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ,
 МІЖНАРОДНІ  ЕКОНОМІЧНІ  
 ВІДНОСИНИ, МІЖНАРОДНИЙ 
 БІЗНЕС, УПРАВЛІННЯ 
 ПЕРСОНАЛОМ  ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ  

КУХАРКУХАР
 ХАРЧОВІ  ТЕХНОЛОГІЇ  
 ТА ІНЖЕНЕРІЯ, 
 ГОТЕЛЬНО- 
 РЕСТОРАННА  СПРАВА 

ПОМІЧНИК  КУХАРЯПОМІЧНИК  КУХАРЯ
 ХАРЧОВІ  ТЕХНОЛОГІЇ  
 ТА ІНЖЕНЕРІЯ, 
 ГОТЕЛЬНО- 
 РЕСТОРАННА  СПРАВА  

АНІМАТОРАНІМАТОР
 ФІЛОЛОГІЯ,   ТУРИЗМ, 
 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА  СПРАВА ,
 МЕНЕДЖМЕНТ,   МІЖНАРОДНІ  
 ЕКОНОМІЧНІ  ВІДНОСИНИ ,
 МІЖНАРОДНИЙ  БІЗНЕС,   
 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
 ДІЯЛЬНОСТІ, УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ  
 ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  МАРКЕТИНГ, 
 ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ТОРГOВЕЛЬНЕ  ПІДПРИЄМНИЦТВО 
Це працівник готелю, завдання якого зробити відпочинок 
гостей цікавим і насиченим. Входить до складу анімаційної 
команди, Виконує завдання супроводу гостей та їх цікаве 
дозвілля: влаштовує змагання, організовує заняття спортом, 
танці та просто спілкується з гостями готелю. 


