
 

     СТАЖУВАННЯ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ  

                                              АВСТРАЛІЇ 

 

Програма пропонує студентам та випускникам аграрних вузів стажування в 

тваринницьких та рослинницьких фермерських господарствах Австралії строком від 4 до 

12 місяців. Початок стажування в березні, липні та вересні. Приблизний термін 

оформлення документів та розміщення складає від 4х до 5ти місяців. 

 

Можливі розміщення в: 

 тваринництві – молочні корови, свині, м’ясні корови,  вівці, коні (розведення), 

бджоли, змішані фермерські господарства.  

 рослинництві – польові культури та механізація (пшениця, жито, ячмінь, люпин, 

горох, різновид рапсу – каноле), обрізка квітів, фруктові сади, овочі та тропічні 

фрукти. 

 виноробстві - практика у погребах або на виноградниках.  

 

Вимоги до практикантів:  
 вік 18-29 років  

 бути неодруженим та не мати дітей; 

 мати водійські посвідчення міжнародного зразка;  

 добрий рівень володіння англійською мовою;  

 досвід роботи у вибраній галузі (закордонний чи місцевий) не менше року;  

 відсутність кримінальної відповідальності;  

 мати зацікавленість в програмі;  

 бути здоровим; 

 бути працелюбним, комунікабельним, ввічливим, уникати конфліктних ситуацій, 

вміти пристосовуватись до нового (команда, погода, культура, їжа, температура, 

тощо); 

 відкритим до нових знань, аграрного та культурного досвіду, навчатися, брати  

участь у щоденній активності приймаючої родини 

Ввідний семінар - 3 дні в Perth, семінар є обов'язковим 

Тривалість робочого тижня: 38 год (понаднормові години оплачуються за попередньою 

угодою між фермером та практикантом). 

Стипендія: складає 15,51 А$ за годину. Податки складають приблизно 12-15%. Частину 

сплачених податків можна повернути перед виїздом з країни. На один робочий день 

надається одна година неоплачуваного часу для перерви (30 хв. – ланч, та дві перерви по 

15 хв.). 

Проживання та харчування надається або разом з приймаючою родиною або в окремому 

будинку з іншими практикантами.  

Страхування забезпечується приймаючою організацією.  

Після зарахування до програми Вам необхідно буде пройти медичний огляд (тільки 

флюорографія) у спеціалізованій клініці тільки в Києві. Ми повідомимо Вам день, на який 

буде призначено огляд. Вартість складає екв. 20 доларів США + кошти на відсилання 

документів кур’єрською поштою до Австралії. В день проходження медичного огляду Ви 

сплачуєте депозит, що складає екв. 550 доларів США (не повертається у разі відмови від 

участі в програмі після оформлення документів).  
Вартість програми складає 2950 $ (включно зі страхуванням, оплатою візового збору, депозиту) + 

медичний огляд у спеціалізованій клініці в Києві (20 $) + авіа переліт (приблизно екв. 2000 

доларів США в дві сторони). 


