ПРАКТИКА В ФЕРМЕРСКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
НОРВЕГІЇ

Норвегія – це країна з населенням у 5,0 млн. чол. та площею 385 тис. км2, при
цьому лише 3% її території займають с.-г. угіддя, з них лише на 30% можливо
вирощування зернових, решта придатна лише під пасовища. Середній розмір
норвезької ферми 22 га. Майже 100% фермерських господарств належать
родинам фермерів, обслуговуються членами родин та є членами кооперативів.
Напрямки стажування: сільське господарство – тваринництво (практика з
свинарства, скотарства, птахівництва, вівчарства, конярства) та рослинництво
(овочівництво, квітникарство, садівництво). Напрям стажування відповідає
спеціальності студента. Стажування включає роботу студента на всіх
технологічних ланках виробництва (наприклад, у свинарстві робота полягає у
дотриманні раціонів годівлі, штучному заплідненні свиноматок, контролі
вагітності, вакцинації, контролі поросності, щепленні, кастрації, чистці та
дезінфекції приміщень тощо; у квітникарстві робота полягає у підготовці
ґрунту, висадці садивного матеріалу, догляді за рослинами, формуванні крони,
обробці засобами агрохімії тощо).
Умови стажування. Період стажування 4-24 міс. Стажування передбачає
роботу впродовж 40 робочих годин на тиждень (160-180 годин на місяць).
Відповідно до технологічного процесу можлива, обумовлена контрактом,
наднормова робота за додаткову оплату. Заробітна плата стажера становить 82
крони на годину (близько 8,6 євро на годину) – близько 1500 євро на місяць (до
оподаткування). Оплата праці здійснюється фермером раз на місяць,
перерахуванням коштів на банківський рахунок практиканта. Ставка податків
залежить от періоду роботи та обсягів зароблених коштів, у середньому близько
18%. Згідно трудового договору, практикант має право на місяць відпустки або
відпускні кошти у розмірі 10,5% заробітку.
Вимоги до учасників
 вік 18-35 років;
 володіння англійською мовою на середньому розмовному рівні;
 учасник має бути студентом денної або заочної форми навчання за
спеціальністю: агрономія, технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва, захист рослин, технології виробництва і
переробки продукції рослинництва, ветеринарна медицина,
організація та технологія ведення фермерського господарства;
 відсутність кримінальної відповідальності;
 досвід роботи у вибраній галузі (закордонний чи місцевий)

 бути здоровим
 бути працелюбним, комунікабельним, вміти пристосовуватись до
нового (погода, культура, їжа, температура, тощо), відкритим до
нових знань та досвіду
Умови проживання
Підприємство-база практики надає помешкання стажеру. В більшості випадків
проживання платне і складає близько 100-150 євро на місяць. Умови
проживання гідні, якість їх контролюється відповідними державними органами
нагляду. Проживання можливе у: кімнатах гуртожитку, кожна з яких
розрахована на двох стажерів (туалет, душ та кухня спільні для всіх стажерів);
караванах; орендованих квартирах або будинках; в літній період проживання
можливе у кемпінгу.
Харчування стажерів відбувається за власний рахунок.
Кошторис
Вартість участі у програмі стажування 500-2500 євро.
Додаткові витрати:
- збір імміграційної служби близько 420 євро;
- сервісний збір візового центру посольства 25,2 євро;
- вартість кур’єрської доставки паспорту 100 грн.;
- вартість послуг перевізника близько 150 євро.
Необхідні документи
- Заповнена анкета;
- Автобіографія (сімейний стан, склад родини, захоплення, освіта, детальна
інформація про професійні навички та досвід з попередніх місць роботи, у
тому числі за кордоном);
- 1 фото 3,5х4,5;
- Копія закордонного паспорта (всі непусті сторінки). Паспорт повинен
бути дійсний не менше 3-х років;
- Копія внутрішнього паспорту (всі сторінки, включаючи пусті);
- Копія посвідчення водія;
- Копії рекомендацій з попередніх місць роботи (якщо є);
- Довідка з місця навчання англійською мовою, на фірмовому бланку із
зазначенням повної назви навчального закладу, курсу, спеціальності,
періоду навчання, перелік предметів, що вивчаються, а також, що
практика є передбачуваною у плані навчання і навчальний заклад не
заперечує проти стажування у Норвегії, та після закінчення стажування
студент повертається до навчання;
- 3-4 особистих фотографії, бажано у роботі.

