
 

ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМ 
 

Здобувачі освіти відділення сфери обслуговування 

мають можливість проходити виробничу практику 

за кордоном, зокрема у Болгарії та Словаччині. 

 
Це можливість:  

✓ заробити; 

✓ отримати досвід роботи за кордоном без ризику; 

✓ підвищити свій рівень знань іноземних мов, або вивчити нову; 

✓ спробувати реалізувати себе в іншій країні; 

✓ знайти нових друзів; 

✓ оздоровитися, поєднати роботу з відпочинком; 

✓ навчитися чомусь новому, розширити власні горизонти; 

✓ помандрувати світом. 
 
 

Загальні вимоги: 
❖ Вік – 18 років і більше (на момент виїзду за кордон). 
❖ Наявність закордонного паспорту. 
❖ Бажання працювати. 
❖ Досвід роботи або практики в готелі, ресторані вітається. 

 
 

 
 

ПРАКТИКА У 

СЛОВАЧЧИНІ 
 
Робочі позиції: помічник кухаря, 
офіціант. 
 
Бази практики: на курортах 
Штребське Плесо, Татранська 
Ломниця, Ясна. Усі готелі 3-4 *. 
 
Тривалість:  3 місяці (90 днів). 
 
Сезон: грудень-вересень. 
 
Виїзди: 15.12 - 15.03 
              15.06 - 15.09. 
 
Стипендія: 350 євро + свій заробіток. 
 

 ПРАКТИКА У  

БОЛГАРІЇ 
 
Робочі позиції: помічник кухаря, 
бармен, офіціант, покоївка. 

Робота в готелях: на курортах 
вздовж узбережжя Чорного моря  
Каварна, Албена, Золоті піски, Обзор.  

Тривалість:  3, 4, 5, або 6 місяців. 
 
Сезон: травень-жовтень 
 
Виїзди:  15.05 +,             01.06 +,          
              15.06 +,             01.07 +. 
 
Оплата:  350 євро + чайові. 
 



Робочий час: нормований - 240 годин 
в місяць. 
 
Понаднормова робота оплачується 
додатково.  
 
Студентам необхідно вчити словацьку 
мову, бо хто швидше і якісніше вивчає 
її, той має переваги в роботі. 
 
Проживання та харчування: за 
рахунок роботодавця. 
 
Затрати студента: дорога та 
страховка – оплачує студент, але 
більшість роботодавців при гарній 
роботі компенсують. 
Проїзд: до Ужгорода потягом, далі 
автобусом до баз практики. 
 
Від студентів потрібно: санітарну 
книжку і україно-словацьку довідку 
про стан здоров'я (надаємо бланк). 
 

Робочий час: 5 робочих днів в 
тиждень по 8 годин на день. 
 
Понаднормова робота оплачується 
додатково.  
 
Мова спілкування на роботі: переважно 
російська. Знання іноземних мов 
вітається, але не обов’язково. 
 
Проживання та харчування, дорога 
та страховка: за рахунок 
роботодавця. 
Проїзд: автобусом з Києва до місця 
роботи. 
 
Затрати студента: 85 євро (офіційне 
працевлаштування, оформення 
трудової, соціальний пакет, комісійна 
винагорода посередника)  
 
Від студентів потрібно: заповнити 
анкету з фото (бланк надаємо) та копію 
закордонного паспорту. 
 

 
 

Практика за кордоном дає можливість здобувачам освіти не тільки 

відпрацювати практичні навички та набути досвіду  з готельного та 

ресторанного обслуговування, а й вивчати мови. Коледж, в допомогу 

бажаючим проходити практику за кордоном організував безкоштовні курси 

словацької та болгарської мови. 

Щороку спостерігається динаміка збільшення кількості бажаючих 

проходити практику за кордоном, а стратегією розвитку коледже 

передбачено розширення географії баз практики. 
  


