
 

     СТАЖУВАННЯ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ  

                                              ШВЕЦІЇ 

 

 

Програма пропонує виробниче стажування на традиційних сімейних 

фермерських господарствах Швеції для тих, хто хоче вдосконалити свій 

сільськогосподарський досвід та навички, збагатити свої знання та світогляд, 

застосувати теоретичні знання здобуті в навчальному закладі на практиці.  

Термін стажування становить 3-18 міс. У більшості випадків пропонують 

місця на 6 міс.  

Можливі галузі розміщення : 
в тваринництві –  фермерські господарства з вирощування молочних та м'ясних  

   порід ВРХ, свиней, птиці, овець, коней; 

в рослинництві -  садівництво, овочівництво, плодоовочівництво, тепличні  

господарства з вирощування декоративних рослин, квітів, 

овочів 

Вимоги до практикантів:  
 Бути студентом чи випускником аграрного вузу. Напрям освіти має 

відповідати спеціалізації господарства; 

 вік 20-30 років. Більшість господарств запрошують стажерів віком 20-25. 

 дійсні права водія міжнародного зразка (особливо бажані на тваринницьких 

господарствах);  

 середній рівень володіння англійською мовою (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) – не менше 12 

міс; 

Умови проживання Кожен практикант забезпечується житлом на території 

фермерського господарства чи в сім’ї фермера (якщо господарство невелике 

сімейного типу). Харчування можливе як в родині, так і самостійно. Необхідно 

дотримуватись правил та охайності проживання.  

Тривалість робочого тижня: 40 год (понаднормові години оплачуються за 

попередньою угодою між фермером та практикантом).  

 

Стипендія: становить 56,40 шведських крон за годину, якщо термін 

перебування складає 1-6 міс, 78,96 крон за годину, якщо практикант 

продовжує практику до 7-12 міс. Додатково нараховуються 12% відпускних. 

Податок для тих хто їде на 1-6 міс -20%, 7-18 міс – 35%. 
 

Вартість програми  

 розміщення на 6 місяців – екв. 800 доларів + проїзд в один бік (від 150 

до 250 доларів) 

 розміщення на 3-3,5 місяці – екв. 550 доларів + проїзд в один бік (від 

150 – 250 доларів) 

Можна замовити квитки в два боки (ціна від 250 до 400 доларів) 
 


