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Освітній ярмарок Ульм 2023 для молоді    
9-11.2.2023, 9.00 - 16.00. 
Виставкові зали Ульма (Messe Halle, Böfinger Straße 50, 
89073 Ulm)  
 
www.bildungsmesse-Ulm.de 
 
Ви шукаєте місце для навчання або роботу? Або ви зацікавлені в тому, які 
можливості навчання та кар'єри доступні для молоді в регіоні Ульм? 
 
Місто Ульм спільно з Торгово-промисловою палатою (IHK) вже в 12-й раз 
організовує освітній ярмарок у виставковому центрі " Donauhalle" в Ульмі. Це 
хороша можливість для випускників шкіл і молодих людей, які починають 
свою кар'єру, а також для всіх інших зацікавлених молодих людей і батьків 
дізнатися про різні професійні профілі, а також про компанії, розташовані в 
регіоні, які пропонують місця для навчання.  Відвідування безкоштовне. 
 
Перейдіть на сайт www.bildungsmesse-Ulm.de 
 

Тут ви знайдете всіх учасників заходу, відповідальних контактних осіб та всю 

необхідну інформацію. Використайте їх для складання заявок! 

В огляді освітніх можливостей ви можете побачити, хто і які навчальні курси, 

навчальні програми, підвищення кваліфікації та консультації пропонує. 

Клікайте, щоб перейти! 

Ви також можете скористатися пошукачем професій, натиснувши на символ лупи вгорі 

праворуч. Таким чином ви можете шукати конкретні професії і знаходити відповідного 

роботодавця (зверніть увагу на правильне звернення). 

Наприклад, Палата ремесел пропонує численні програми з профорієнтації. У вас є вибір 

з 130 захоплюючих кваліфікованих ремісничих професій. Якe навчання підходить саме 

мені? Як я можу потрапити у сферу ремесел? www.hwk-ulm.de/berufsorientierung-3 

http://www.bildungsmesse-ulm.de/
http://www.bildungsmesse-ulm.de/
https://www.handwerk.de/infos-zur-ausbildung/ausbildungsberufe
http://www.hwk-ulm.de/berufsorientierung-3


Крім того, Промислово-торговельна палата Ульма пропонує широкий спектр послуг з 

профорієнтації, таких як перевірка компетентності IHK, біржа професійного навчання 

IHK або тренінги з написання резюме. www.400chancen.de 

Якщо ви хочете дізнатися, куди ви хочете піти в професійному плані і яке навчання або 

навчальна програма приведе вас до вашої мети, то вам допоможе служба кар'єрного 

консультування в центрі зайнятості. 

Більше інформації можна знайти тут www.arbeitsagentur.de/bildung 

 
 
Пропозицій на освітньому ярмарку так багато, що є сенс заздалегідь 
заглянути на сайт і зробити попередній вибір.  Ця таблиця допоможе вам у 
цьому 
  

Освітній ярмарок в Ульмі 2023 – підготовка 
 

 Виберіть три професії для навчання зі списків численних 
пропозицій у залі 1-7-. В якому залі та на якому стенді можна 
отримати інформацію та інформаційні матеріали про ці професії? 
 
1. _______________________________________________________________________________

Зал / стенд: ________________________________________________________________  
2. _______________________________________________________________________________

Зал / стенд: ________________________________________________________________  
3. _______________________________________________________________________________

Зал / стенд:________________________________________________________________ 
 
 

 Короткі презентації про навчальні професії 
https://www.bildungsmesse-
ulm.de/programm/kurzpraesentation.php 
 

  Знайдіть 2-3 короткі презентації.  Де і коли вони відбудуться? 
Навчальна професія Де? Коли? 
   
   
   

  
 
Запишіть три-п'ять запитань, які ви маєте про ці три професії і 
які ви поставите на стендах. 

1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 

http://www.400chancen.de/
http://www.arbeitsagentur.de/bildung
https://www.bildungsmesse-ulm.de/programm/kurzpraesentation.php
https://www.bildungsmesse-ulm.de/programm/kurzpraesentation.php


3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
 
 

Відповіді: 
1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
     

 Але також є цікаві лекції. Подивіться. 
https://www.bildungsmesse-ulm.de/programm/vortraege.php 
 

1. Оберіть дві лекції, які ви відвідаєте. 
2. ________________________________________________________________________________

Зал_______________________, Кімната ____________, Час ___________________ 
3. ________________________________________________________________________________

Зал ______________________, Кімната ____________, Час _______________________ 
 
 

  Сплануйте свій візит на Освітній ярмарок: 
Коли? Що? Де? 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

  Ми пропонуємо допомогу та підтримку зацікавленим молодим 
людям (за бажанням з батьками) у суботу, 11.2. з 10:00 до 13:00 
у "Дунайському залі".  Буде надана допомога у перекладі на 
українську та російську мови.   
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв'яжіться з нами до четверга,  

https://www.bildungsmesse-ulm.de/programm/vortraege.php


15:00 латиницею із зазначенням вашого імені, номера 
телефону/електронної адреси та інтересу до навчання: 
Ukrainehilfe@ileu.net. 
Після цього ми повідомимо вам, де ми зустрінемося. 
 

 За бажанням, ви можете надіслати нам заповнену анкету до 
четверга: 
Ukrainehilfe@ileu.net 
Тоді ми зможемо краще допомогти вам на місці. 
 
 
Ми відкриваємо групу в Whatsapp для української молоді, щоб 
інформувати їх про наші та інші заходи. Якщо ви хочете бути 
включеними, напишіть нам своє ім'я та номер телефону 
(Whatsapp) латинськими літерами.  
 
 
З повагою, 
 
Кармен Штадельхофер та Мартіна Сподарева 
 
 

 

Освітній ярмарок в Ульмі 2023 - підсумки 
 
 

Напишіть про свій досвід та враження від освітнього ярмарку. Ви 
зробили все, що планували? Ви дізналися багато нового? Вам 
сподобалося? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

mailto:Ukrainehilfe@ileu.net
mailto:Ukrainehilfe@ileu.net


_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 


