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Інформаційний лист щодо умов стажування 
у Великобританії на 2019 рік 

 
Пропонуємо до вашої уваги стажування у Великобританії терміном на 3-6 місяців для 
студентів аграрних закладів освіти. Практика проходить  на сільськогосподарських 
підприємствах у садівництві – вирощування та збір фруктів, овочів , ягід в теплицях та на 
відкритому ґрунті. Виїзди заплановано на початок квітня 2019 року.  
 
Вимоги до учасників програми: вік 18 - 29 років, студент аграрного закладу освіти 
 
Тривалість робочого дня  
В сезон збирання врожаю робочий день триває приблизно 12 годин, мінімальна кількість 
годин - 39 годин на тиждень (за бажанням можна працювати більше). 
 
Оплата 
Погодинна оплата або оплата за відрядну роботу.  
За відрядним типом роботи практиканти зазвичай можуть заробити більше, ніж при 
погодинній оплаті, яка складає £7.83 (GBP - британський фунт стерлінгів) 
 
Страхування 
Британська сторона забезпечує студентів страхуванням на весь період стажування                    
(до програми включено страхування відповідальності та від нещасного випадку у робочий 
час, термінову медичну допомогу) 
 
Проживання 
В караванах (повністю обладнаних) або в окремих будинках (за типом гуртожитку), кухня 
та душові можуть знаходитися на території проживання, або безпосередньо у будинках 
 
Харчування 
За власні кошти (фермер організовує щотижневі поїздки до супермаркетів). Приблизні 
витрати на харчування складають від 20 до 30 фунтів на тиждень (цигарки та алкоголь не 
включено до необхідних речей). На території ферми є повністю обладнані кухні та 
необхідне приладдя для приготування їжи. 
 
Податки та інші відрахування 
* Податок на прибуток (Income Tax) складає 23% і стягується тільки тоді, коли сума 
загального заробітку перевищує  £11 500 (станом на 6 квітня 2018). * Внески до фонду 
соціального страхування (National Insurance - NI), які складають 12% від суми кожної 
тижневої зарплати, що перевищує 157. (Якщо Ви отримали за тиждень, наприклад, £350, 
то суму внеску NI буде нараховано наступним чином: £320 - £157 = £163 і 12% буде 
відраховано із остаточної суми (£163–12%), сума тижневого відрахування складе £20) 
 
Контроль нарахувань: щотижня кожен працівник отримує розрахунковий лист. В цьому 
листі буде відображено: години роботи, кількість зібраного врожаю, перелік обов’язків, що 
виконувалися, суми відрахувань до фондів, податки та витрати на проживання. 
 
 
!! Після успішного закінчення стажування податки можна повернути !! 
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Приклад можливих обов’язків (ферма з вирощування полуниці та малини) 
 

• Збір та сортування 
• Пакування та маркування 
• Очищення рослин  
• Обрізка вус полуниці та висаджування 
• Наповнення горщиків компостом 
• Розпушування мішків для вирощування  
• Переміщення рослин на конвеєрах  
• Висаджування різних сортів рослин  
• Утримання/оновлення тунелів (покриття 

пластиковою плівкою або сіткою) 
• Очищення полів від бур’яну  
• Видалення квіток з рослин полуниці  
 

• Picking and sorting 
• Packing and labeling 
• Cleaning plants  
• Cutting new strawberry tips and planting  
• Filling pots with compost 
• Fluffing grow bags 
• Spacing strawberry plants  
• Planting different types of plants 
• Tunnel maintenance (recovering with plastic 

and net) 
• Weeding fields  
• Removing flowers from strawberry plants  

 
 
Вартість програми – екв. £ 100 (консультаційні послуги та оформлення пакету 
документів) + £100 або £260* (візовий збір у посольстві Великобританії) + авіапереліт                             
(від 250 до 450 дол. екв. в два боки) 
 

* для робочої візи Tier 5, офіційне підтвердження вартості візи має бути до кінця 2018 року) 
 
 
 

Необхідні документи: 
 
 Копія першої сторінки закордонного паспорта – 1 шт. 
 Заповнена анкета (надається разом з описом програми) 
 Фото (3,5 на 4,5 см) -1 шт 
 Підписаний інформаційний лист з умовами програми (Ви зараз його читаєте) 
 

(для подачі в посольство після отримання розміщення можуть бути потрібні додаткові 
документи з університету, наприклад, довідка та/або дозвіл на стажування від деканату) 

 
Процес  подачі документів: 
 

1. ви проходите інтерв’ю з представником Міжнародного центру 
2. отримуєте на імейл лист з умовами програми  
3.  збираєте всі необхідні документи та  
4. подаєте ваш пакет документів до розгляду: а) скануєте та відправляєте на 

doc@infoworld.com.ua або interinfocentre@gmail.com  б) відправляєте кур’єрською 
службою доставки на нашу адресу 

5.  телефонуєте нам, щоб перевірити, чи всі документи ми отримали 
6. чекаєте нашого повідомлення щодо Вашого розміщення у Великобританії 
7. сплачуєте вартість консультаційних послуг 
8. чекаєте на повідомлення щодо підготовки до посольства та дати виїзду 
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ВАЖЛИВО! ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ПРАЦІ, ГІГІЄНА 
 
Ви маєте бути присутнім на фермі/полі на початку робочого дня у вказаний час. Якщо ви 
спізнюєтеся на роботу два або більше разів без поважної причини, фермер має право Вас 
звільнити за недотримання вимог програми. 
СУВОРО забороняється користуватися мобільним телефоном під час роботи! Ви не можете: 
перевіряти час, надсилати повідомлення, слухати музику у навушниках, телефонувати або 
відповідати на дзвінки протягом робочого часу. Також СУВОРО забороняється паління під 
час робочого часу, навіть якщо у вас перерва. 
 
Завжди будьте обачні, якщо на фермі використовується трактори та інша техніка! Водій не 
завжди може вас помітити, переконайтеся, що ви на безпечні відстані. 
 
Дотримуйтесь наступних правил, у разі  їх порушення накладаються штрафи: 
 

! Не чіпайте будь-які газові апарати та в разі пошкодження їх повідомте фермера 
негайно. 
 

! Ніколи не витягуйте батарейки з приладів пожежної тривоги, оскільки це може стати 
загрозою Вашому життю і життю людей, які вас оточують. 
 

! Ніколи не виносьте пожежні покривала з житла або кухонних територій, оскільки вони 
можуть терміново комусь знадобитися під час можливої пожежі. Також не 
дозволяється приносити додаткові обігрівачі в кімнати без дозволу фермера. 

! Не блокуйте аварійні виходи з приміщення. 
! Ви не маєте права водити трактор або машину на фермі без дозволу (якщо ви 

самостійно вирішили сісти кермо та проїхалися, бо так забажалося, вас мають право 
негайно відправити додому) 

! Не можна вживати у їжу фрукти та овочі з полів, тому що вони можуть бути обродлені 
хімікатами. 

! Всі студенти, які працюють на фермі, повинні мити руки перед виходом на поле, після 
їжі, після паління, після відвідування туалету.  

! Потрібно обов'язково підбирати волосся і НЕ ВДЯГАТИ на вуха золоті прикраси і 
ланцюжки, тому що, якщо волосся або прикраси виявлять в зібраних фруктах або 
овочах, фермеру повернуть все замовлення або накладуть великий штраф, і він може 
навіть втратити свій контракт з супермаркетами! 

! Якщо у вас інфекційна хвороба (дифтерія, дизентерія, гепатит і т.п.), ви не маєте права 
працювати на полі і повинні негайно про це повідомити менеджера ферми або 
супервайзера. 

! До або під час роботи, ви повинні доповідати вашому супервайзеру про будь-які порізи 
або поранення, тому що краплі крові можуть потрапити на продукцію і все замовлення 
можуть повернути. 

! Не можна залишати сміття, не можна палити і кидати недопалки на полях.  
 
 
 

Я____________________________________________(ПІБ), ознайомлений з умовами програми 
стажування у Великобританії на 2019 рік, прочитав (ла) та зрозумів (ла) зміст повністю. 

 
 
Дата ___________________ Підпис __________________ 
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