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Пам'ятка практиканта 

Для проходження практики на німецьких фірмах, особливо у AHK Ukraine чи у її 

структурному підрозділі ТОВ ДЕінтернаціональ, як правило, є дійсними наступні 

головні передумови, при чому деякі фірми висувають ще і свої індивідуальні 

вимоги: 

1. Базова економічна освіта (чи відповідний до цієї галузі особливий навчальний 

курс) 

2. Як правило, проходження практики має бути невід'ємною складовою/ 

обов’язковою вимогою програми освіти, про що практикант має надати 

відповідне підтвердження 

3. Бажано знання німецької мови (для AHK Ukraine це є передумовою), при чому 

у деяких випадках достатньо знання англійської мови 

4. Готовність взяти на себе зобов’язання щодо проходження мінімального строку 

практики (починаючи з трьох місяців) 

5. Наявність першого робочого досвіду вітається, але не є обов’язковою 

передумовою 

6. Гнучкість та здатність швидко вливатися в колектив та опановувати при цьому 

відповідним комплексом завдань 

7. Достатня міра володіння комп’ютерною, як наприклад MS Office та інш. 

8. Надання особисто підписаної згоди на обробку персональних даних 

кандидата, який шукає місце проходження практики 

Надішліть, будь-ласка, Вашу змістовну  біографію – ідеально було б  німецькою 

чи англійською мовою – не більш ніж на двох аркушах з наступними додатковими 

даними на електронну адресу olena.kovbasa@ukraine.ahk.de 

• Бажана область, у якій би Ви хотіли б пройти практику на німецькій фірмі, 

• Проміжок часу, коли Ви можете бути залучені для цього, а також обов’язково    

• Підписану Вами особисто та скановану згоду на обробку персональних даних 

Ваша біографія буде розміщена потім на інтернет-сторінці www.ukraine.ahk.de та 

стане доступною для німецьких фірм. У випадку зацікавленості німецькі фірми 

будуть звертатися безпосередньо до Вас. Просимо Вашого розуміння, що ми, 

окрім того, не зможемо надавати інформацію по телефону чи електронною 

поштою про наявність місць для проходження практики на німецьких фірмах. 

Зверніть, будь-ласка, увагу на зразок написання біографії на наступній сторінці. 
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Структура біографії 

Кожна фірма має свої власні вимоги стосовно структури біографії. Подаємо лише 

один із можливих варіантів структури curriculum vitae. 

 

1. Актуальна фотографія  

2. Особисті дані 

3.  Ім'я, прізвище 

4. Дата народження 

5. Контактні дані 

6. Сімейний стан 

7. Освіта 

8. Професійний досвід 

9. Знання рідної та іноземних мов 

10. Інтереси та захоплення 

 

Обсяг:    не більше двох 

сторінок формату DinA4 

Форматування:  найкраще у формі таблиці, не дуже дрібним шрифтом  

–11 чи 12. 


