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Дана програма орієнтована на студентів денної чи заочної 
форми навчання за спеціальностями тваринницького та 

рослинницького спрямування. 
Пропонуються в основному ферми по вирощуванню свиней (60%) 

та м’ясо-молочної промисловості (30%). Більшість з цих ферм є 
змішані (вирощують ще й зернові, плодові та овочеві культури). 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ: 6-12 місяців 
ВИМОГИ згідно правил, встановлених імміграційною службою       

щодо віз для стажерів: вік від 19 до 28 років.
Освітній статус: студент (денної/заочної).

З 1 січня 2015 року діють нові правила - всі стажери мають здати 
один із визнаних тестів на знання іноземної мови за рівнем НЕ 

МЕНШЕ А2 ще ДО ПОДАННЯ документів в посольство. 



Практика та стажування в Данії



Ця програми  провадиться державними організаціями у Норвегії, 
які створені при Міністерстві молоді і освіти у 1987 році.

Програма орієнтована для студентів та випускників університету за 
спеціальностями тваринницького, рослинницького  спрямування, 

а також механізаторів та економістів.  
Вік: 18-29 років. Термін програми – 3-6 (інколи 8-10) місяців на 

плодоовочевих та 10-12 місяців на змішаних/тваринних фермах. За 
взаємним бажанням стажера та фермера, А ТАКОЖ при згоді 

учбового закладу в Україні законодавство Норвегії дозволяє 
продовжити  візу і стажування (на термін не більше року). 

Розміщення: індивідуально (по одній людині на ферму), на 
плодоовочеві можна  реєструватися невеликими групами. 

Проживання: Повністю забезпечується в сім’ї фермера за нормальним 
стандартами за дуже помірну плату або безкоштовно. 

Харчується стажер за свої кошти. 



Практика та стажування в Норвегії



Є три програм проходження практики і стажування у Німеччині, одна з 
них безкоштовна і спонсорується урядом Німеччини від “Німецького 
Християнського Союзу”, ще існує сезонна програма на літо-осінь по 
збору фруктів і овочів,  а також програма  у партнерстві із американо-

німецькою уповноваженою організацією Praktikum Global на 5-6 місяців 
із отриманням фіксованої стипендії 670 Є. Вік: від 18 до 28 років. 

Освітній статус: студент тільки денної форми навчання. Кандидати 
мають закінчити як мінімум 4 семестри на початок  стажування. 

Не дозволяється приймати участь у практиці на період після закінчення 
навчання (це стосується і 4-го курсу, бакалавр), бо навчання має 

ПРОДОВЖУВАТИСЬ після повернення з практики. 
Студенти мають володіти середнім рівнем розмовної англійської або 

німецької, але ті, хто володіють німецькою мовою мають 
пріоритет у розміщеннях.



Практика та стажування в Німеччині



Ця програма провадиться швейцарською організацією Agrimpuls і дає 
можливість студентам та нещодавнім випускникам аграрних закладів 

отримати унікальні практичні навички на сімейних тваринних та 
плодоовочевих фермах Швейцарії. 

Вимоги до кандидатів:
Вік: 18-25 років (в ідеалі 19-22);

•студент або випускники(до 12 місяців на день виїзду у Швейцарію); 
•середнє володіння розмовною німецькою мовою. 

КОРОТКОТЕРМІНОВА - 4 місяці – дата початку визначається 
організацією Agrimpuls – основна група виїжджає 2 травня, 

додаткова (можливо) – в липні, серпні.
ДОВГОТЕРМІНОВА 12-18 місяців 

(виїзд березень, квітень, травень, серпень).
Умови проживання: в сім’ї фермера, учасник програми 

отримує окрему кімнату на фермі. 
Харчування: разом із сім’єю, або окремо по домовленості.



Практика та стажування в Швейцарії



Вимоги до кандидатів:
Вік: 20-30 років; студент або випускник університету; середнє 

володіння розмовною англійською мовою, 
права на авто та трактор.

Розміщення: садівництво (фрукти, ґрунтові овочі), теплиці 
(декоративні рослини, квіти, овочі), змішані та тваринницькі 

ферми (свині, коні, корови, вівці, птахівництво та інші).
Практикант може жити з родиною чи окремо 

(згідно умов договору).
Отримуватиме стипендію 54,02 шведських крон за годину, а 74,35, 

коли термін практики більше шести місяців.



Практика та стажування в Швеції



Програма досить високого рівня і направлена на здобуття аграрного досвіду.
Вимоги до кандидатів:

Вік: 18-28 років; неодружений(-а), студенти університету усіх факультетів 
(починаючи із третього року навчання); 

•середнє володіння розмовною англійською чи німецькою мовою. 
Розміщення пропонуються на таких фермах: молочна, тваринницька, 

свиноферма, садівництво, теплиці, квіти, декоративні рослини, 
овочі, фрукти, ферми змішаного типу.

Стипендія нараховується у розмірі 775Є, з якої вираховується 167,5Є 
на проживання і 195Є на харчування.
Умови проживання: в сім’ї фермера, 

учасник програми отримує окрему кімнату на фермі. 
Харчування: разом із сім’єю, трьохразове.

Умови проходження практики та 
стажування в Нідерландах



Практика та стажування в Нідерландах



На даний момент існує шість програм практики і стажування в США:
-програма від державного університету штату Огайо;

-програма від державного університету штату Міннесота;
-програма від фірми “Піонер” у галузі насінництва;

-програма від фірми “Піонер” у сфері будівництва приміщень 
для зберігання продукції сільського господарства;

-програма “Вайс” від університету штату Міннесота;
-програми стажування у гольф клубах та підприємствах, 

що спеціалізуються на  ландшафтному дизайні.
Вік: від 19 до 30 років. Мова: англійська на твердому розмовному рівні. 

Просимо пам’ятати: обов’язковою є телефонна співбесіда претендента при 
реєстрації плюс інтерв’ю в посольстві англійською мовою.

Програми відкриті по двох категоріях - ІНТЕРН і СТАЖЕР,.



Практика та стажування в США



Ця програма розрахована здобувачів вищої освіти, які мають 
попередній практичний досвід, в тому числі закордонний, та прагнуть 

його розширити. 
Вимоги до кандидатів:

Вік: 19-35 років, студент або випускник університету; 
Розмовне володіння розмовною англійською мовою. 

Наявність водійських прав та досвіду роботи із технікою, або із 
тваринами (залежно від розміщення) не менше шести місяців.

Типи розміщень:
Сільське господарство (зернові та овочі, м'ясні корови, молочні корови, 

свиноферми, конеферми та змішані ферми);
агрі-дім (робота на фермі та вдома), домашні роботи;

садівництво та овочівництво (робота в теплицях).
По даній програмі проводиться безліч семінарів у університетах Канади.

Выступающий
Заметки для презентации
дів



Практика та стажування в Канаді



Вік від 20 до 30 років, права міжнародного зразка, 
закордонна практика не менше 6 місяців, неодружений(-а) 

(обов’язкова умова), досвід роботи в аграрній сфері. 
Мова: англійська на розмовному рівні. 

Розміщення: рослинництво – збір пшениці, ячменю, вівса, гороху, рапсу, 
тваринництво – молочні ферми, вівці, свиноферми, м’ясні корови, ранчо, 
садівництво – вирощування квітів, розсадники кущів, дерев, фруктові сади, 

овочі і тропічні фрукти, бджільництво.
Стандартний тиждень роботи – 38 год., стипендія мін. 16,87А$, 

зверхнормові години оплачуються за погодженням сторін. 
Податки складають 19%, а після завершення стажування повертається 

частина податків. Витрати на проживання і харчування складають 200А$.
За кожний відпрацьований тиждень нараховується 2,923А$ відпускних, 

надаються при необхідності лікарняні.



Практика та стажування в Австралії



SAWS-Concordia UK Ltd - програма від уряду Великої Британії по 
організації аграрної практики та стажування на фермах і 

сільськогосподарських підприємствах для українських студентів та 
молодих спеціалістів-аграріїв. 

Основні періоди практики з березня по листопад, а розподіл 
практикантів на ферми і підприємства здійснюється відповідно до 

спеціалізації та згідно з побажаннями учасника програми.
Практика на фермах і підприємствах пов'язана з вирощуванням, 

збиранням, переробкою та упаковкою сільськогосподарської 
продукції. Більш досвідчені учасники програми можуть бути 

відібрані на такі посади як супервайзер, керівник лінії, оператор 
машини, водій трактора або навантажувача. Тривалість 

практичної підготоки від 3 до 6 місяців. 
Стипендія оплачується як по погодинній оплаті, так і відрядно, але 

не нижче встановленої мінімальної оплати праці згідно 
законодавства. Учасники програми розміщуються в 

упорядкованих котеджах або караванах. За бажанням можливе 
розміщення кількох людей разом. Учасники програми самостійно 

оплачують свої проживання та харчування. 

Умови проходження практики і стажування
у Великій Британії



Практика та стажування 
у Великій Британії



Умови проходження практики
та стажування в Бельгії 

• Господарство займається вирощуванням саджанців квітів для 
оптових виробників. 

• Період практики для дівчат з середини (кінця січня) по 
середину травня. 

• Період практики для хлопців з 6 лютого по 15 травня. 
• Проживання в будинку на 4 особи або в будинку на 8 осіб 

• Вартість проживання складає 50 євро на місяць 
• Стипендія складає 10,22 євро на годину БРУТТО (разом із 

податком). Стипендія за вирахуванням податку буде 
складати- 9,06 євро на годину НЕТТО. 

• Робочий тиждень - з понеділка по п’ятницю 
• (40-50 годин на тиждень) 

• Робочий день триває 8 годин. Іноді може тривати довше. 
• З бажанням можливо також працювати в суботу                        

з 7 до 12 години. 



Практика та стажування в Бельгії



Умови проходження практики
та стажування в Болгарії

Програма орієнтована для студентів та випускників 
університету на фермерських господарствах, що займаються 
вирощуванням саджанців полуниці та малини в теплицях та 
на відкритому ґрунті для подальшого транспортування на 

ферми Великої Британії.
Вік: 18-29 років. Термін програми – 3 місяці. 

Стипендія нараховується  погодинно при визначеній нормі не 
менше 6,50 лев, а також існує відрядна оплата та гнучка 

система бонусів
Мінімальна кількість годин - 40. Розміщення: групами. 

Проживання: безкоштовно на території ферми у будинках. 
Харчується стажер за свої кошти. 



Практика та стажування в Болгарії



Наші партнери у програмах 
міжнародної співпраці



Наші студенти на шпальтах газет 
та отримують почесні звання за кордоном



В університеті діють курси 
та гуртки іноземних мов



Р.S.: ОСНОВНИЙ НАБІР ПО ПРОГРАМАХ ПРОВОДИТЬСЯ ІЗ 
ВЕРЕСНЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ – термін оформлення 

документів 3-6 місяців
КОНТАКТИ 

Department of  the International Study, 
Production Training and Employment

ГОГОЛЬ ІННА АНАТОЛІЇВНА
т. 0676612723
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