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Про ABMpartners
В роботі ми керуємось принципами 

ДОСТУПНОСТІ, ВІДКРИТОСТІ та 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 



Про ABMpartners
Ми спеціалізуємось на студентських канікулярних 

та освітніх програмах в країнах Європи. 

Перший в Україні чартер до Німеччини 
під час карантину, травень 2020



Про ABMpartners
Ексклюзивний партнер Асоціації фермерів 

землі Гессен (ФРН). 

Основна агро-виставка Німеччини, м. 
Карслруе



Про ABMpartners
Студенти усієї України з провідних навчальних 

закладів приймають участь в програмах 
ABMpartners



Працівник ферми



Напрямки практик

Збір овочів, 
фруктів, ягід

Сортуваня, очистка, 
пакування

Сфера 
гостинності

Продаж 
агропродукції

Трактористи 
та механіки

Тваринницькі 
ферми



Умови стажування
Тривалість стажування 

до 10 тижнів 
Графік стажування
6 днів на тиждень з 6.00 до 16.00 (із перервами)

Оплата праці - орієнтовно 1000-1200 євро
а) погодинна брутто 9,60 €/год, близько 7 євро на руки; 
б) за кг зібраної продукції
в) стипендія практиканта 1000 євро/міс
Проживання 
від 0 до 11 євро/доба
Податки, Мед.страхування, Збори 
~ 10-15% від нарахувань



Орієнтовний розрахунок
стипендії на період 10 тижнів

Нарахування 4 600€
9,60 євро/год. * 8 год. на день * 6 робочих дні * 10 

тижнів

Податок+Збори ~ 1272€
Проживання ~ 420€
Харчування ~ 400 €

Переїзд ~ 200 €

Орієнтовно на руки за 2,5 міс.
2 300 €



Вимоги до практикантів
Навчання у вищому чи середньому НЗ
статус студента стаціонару чи заочки – обов’язково. 

Наявність закордонного біометричного паспорта 
паспорт обов’язково потрібен на момент виїзду 

Повноліття 
На підприємстві можуть працювати лише практиканти, 
котрі досягли 18 років. 

Успішність в навчанні
у вас не повинно бути заборгованостей із навчання



Організація виїзду



Опитування сезону 2021



Види робіт



Проживання



Проживання



Проживання



Самостійне харчування



Самостійне харчування



Забезпечення харчуванням



Забезпечення харчуванням



Німеччина



Німеччина



Німеччина



Німеччина



Німеччина



Німці в Україні 



www.abm.partners/anketa

Будемо на зв’язку

Телефонуйте або пишіть у Viber: 

+38 095 275 31 40
+38 097 503 02 62 
+38 095 588 83 75 

Пишіть нам на пошту
germany@abm.partners

Заходьте на сайт:
www.abm.partners

Відвідайте сторінку FB:
www.facebook.com/ABM.partners

mailto:germany@abm.partners
http://www.abm.partners/
http://www.facebook.com/ABM.partners
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