
 

     СТАЖУВАННЯ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ  

                                              КАНАДИ 

 

 
Програма пропонує виробниче стажування в фермерських господарствах Канади для тих, хто 

хоче вдосконалити свій сільськогосподарський досвід та навички, збагатити свої знання та 

світогляд. Термін стажування становить від 3 до 12 міс. Більшість господарств розташовані в 

провінціях Manitoba та Saskatchewan, деякі в  Alberta.  

 

Можливі розміщення : 
3-4 місяців –  з серпня по листопад. Дане розміщення можливе в основному в господарстві з 

вирощування польових культур та з використанням сільськогосподарської техніки 

(збір врожаю); 

5-12 місяців -   в основному в фермерських господарствах з вирощування  польових культур, 

молочних та м'ясних порід ВРХ , коней 

Інші типи господарств також можливі, такі як: зернові та овочі, змішані (овочі або зернові та 

м'ясні корови),обмежена кількість місць - молочні корови, обмежена кількість місць – 

свиноферми, обмежена кількість місць – птахоферми, обмежена кількість місць - органічні 

рослини, садівництво та овочівництво (обмежена кількість місць - рослини та овочі в теплицях), 

конярство (обмежена кількість місць - на ранчо)  

Вимоги до практикантів:  
 вік 19-33 років  

 бути неодруженим та не мати дітей; 

 дійсні права водія міжнародного зразка;  

 середній рівень володіння англійською (ви маєте розуміти і відповідати на питання, що 

стосуються Вашого досвіду роботи, або будь-якої іншої сфери);  

 відсутність кримінальної відповідальності;  

 досвід роботи у вибраній галузі (закордонний чи місцевий), мати навички роботи з с/г 

технікою, тракторами, комбайнами, сівалками  

 зацікавленість в проекті  

 бути здоровим 

 бути працелюбним, комунікабельним, вміти пристосовуватись до нового (погода, 

культура, їжа, температура, тощо), відкритим до нових знань та досвіду 

Проживання надається або разом з приймаючою родиною або в окремому будинку. Харчування 

зазвичай у родині фермера.  

Ввідний семінар - 3 дні в Брендоні, Манітоба, семінар є обов'язковим 

 

Стипендія: нараховується 10,5-11,5 канадських доларів (CAD) в залежності від регіону, 

понаднормові – плюс 2CAD/год, здійснюються відрахування (податки, пенсійний фонд, оплата за 

проживання та харчування).  

Страхування забезпечується канадською приймаючою організацією. Вартість  400CAD, яка може 

вираховуватись помісячно зі стипендії, чи всією сумою протягом семінару. 

Тривалість робочого тижня: 45 год (понаднормові години оплачуються за попередньою угодою 

між фермером та практикантом), зазвичай практиканти працюють більше ніж 45 год/тиждень 

впродовж сезону посівних та збору врожаю. 

Відпустка: три тижні неоплачуваної відпустки, яка надається не раніше ніж через 6 місяців від 

початку стажування за попередньою домовленістю з фермером. 

Вихідні: 1,5 дні на тиждень (може змінюватися в залежності від сезону)  

 

Вартість програми складає на 3-4 міс 1100, на 5-12-1500 дол. США + консульский збір 

(сплачується у ProCreditBank, становить 150 долл. США) + медичний огляд (клініка Амосова в 

Києві, становить екв.160 дол. США) + авіа переліт (приблизно екв. 800-1500доларів США в дві 

сторони). 


