
 

   СТАЖУВАННЯ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ  

                       ПОЛЬЩІ 

 

 

Програма пропонує виробниче стажування у Польщі на 

сільськогосподарських підприємствах різних напрямків (садівництво, 

овочівництво, квіткарство, тваринництво, догляд за худобою, механізація, 

робот на полях з великою сільськогосподарською технікою, збір врожаю на 

полях та теплицях, зберігання та транспортування продукції).  

Зазвичай розміщення надається на весняно‐літній, або на літньо-осінній 

період тривалістю від 3 до 5 місяців. Тривалість робочого тижня складає в 

середньому 40 годин (із розрахунку 8 годин на день протягом 5 робочих 

днів). Зазвичай, практиканти отримують стипендію (приблизно 1200-2000 

злотих, з яких відраховується вартість проживання та харчування ), або 

кишенькові гроші (від 25 до 40 злотих на день, якщо харчування та 

проживання сплачується фермером), понаднормова праця оплачується за 

узгодженням з фермером . 

Програма є практичною, не робочою, розрахована виключно на 

студентів сільськогосподарських закладів освіти. 

 

Проживання: надається на території ферми, зазвичай окремо, у 

каравані з іншими практикантами, або, у випадку ,якщо ферма невелика, 

разом з господарями у окремій кімнаті.  

Харчування надається фермером, або практикант купує продукти та 

готує їжу самостійно. 

Після закінчення практики студенти отримують сертифікат‐рекомендацію 

щодо проходження практики . 

Вимоги до практикантів:  

 бути студентом; 

 мати базові знання англійської або польської мови; 

 бажання проходити практику у аграрній сфері; 

 знання умов програми (не робоча, а практична програма). 

Необхідні документи для участі в програмі: 

 копія першої сторінки закордонного паспорту та всіх шенгенських віз; 

 4 фото шенгенського зразку (80% обличчя, розмір 3,5 на 4,5 на світлому 

фоні); 

 резюме (зразок можна отримати у вашому міжнародному відділі або за 

запитом електронною поштою). Має бути вказано ваші дані (дата та місце 

народження, зріст, вага, наявність прав на авто, повна поштова адреса, 

електронна адреса, мобільний та домашній номери телефонів, номер 

закордонного паспорту), освіта (повна назва Університету, років навчання та 

спеціальності без скорочень), практичний досвід роботи (включно з 

практикою від Університету та домашнім досвідом роботи), мета поїздки до 

Польщі, та бажана галузь розміщення  

Вартість програми складає екв. 180 евро + страхування (еквівалент 

20-37 евро), + віза 15 евро (за необхідності), проїзд до фермерського 

господарства 50-80 евро. 


