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 Стажування в сільському господарстві Швеції  в 2019 році. 

Мета програми  - надання студентам та випускникам   сільськогосподарських спеціальностей з 

різних країн можливості для стажування на фермах Швеції.  

Можливі типи стажування: 

- Тваринницькі ферми (господарства по вирощуванню молочних та м’ясних 

корів,свиней,овець) 

- Рослинницькі ферми ( овочеві та фруктові ферми,теплиці). 

Вимоги до кандидатів.  

-Вік від 20 до 30 років. 

-Студент аграрного навчального закладу сільськогосподарських спеціальностей ( 

зооінженер,механізація СГ,захист рослин і т.д.) не нижче 2 курсу або від 1 року підтвердженого 

досвіду роботи в сільському господарстві. 

-Наявність водійського посвідчення. 

-Знання англійської  мови на розмовному рівні. 

Період практики складає  від 3 до 12 місяців. Більшість розміщень надаються на період 6 

місяців. Початок практики можливий в будь-який місяць року.  

Умови проживання під час практики. Студентові надається окрема кімната максимум на 2 

особи. 

Поряд із кімнатою буде душова,туалет та кухня,де можна приготувати їжу ( у випадку якщо 

практикант сам готує їжу).Наявність телевізора,автомобіля або компьютера із інтернетом не 

гарантується.  

Тривалість робочого місяця  складає 168  годин.  Але зауважте,що в період збору врожаю 

кількість робочих годин може бути більша,або менша у випадках поганої погоди і т.д. 

Страхування. Український страховий поліс на весь період практики є обов’язковим. У разі 

травми чи хвороби Ви негайно повинні зателефонувати в українську страхову компанію,за 

номером телефона,який зазначений на страховому полісі,повідомити номер поліса,Ваше 

місцезнаходження,суть проблеми і т.д. Зауважте що 20 перших хвилин є безкоштовні при дзвінку 

в страхову компанію. 

Робочий одяг та взуття студенти повинні привозити із собою. Якщо студент не буде мати із 

собою робочого одягу та робочого взуття ,фермер придбає їх для  практиканта  та має право 

вирахувати їхню вартість  із стипендії.  
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Після отримання розміщення кожен студент  має особисто з’явитись в посольство Швеції в Києві 

для здачі біометрії та цифрового фото. Через 2 тижні Ви маєте особисто приїхати до посольства 

для отримання ID CARD. 

Після прибуття в Швецію,із першої стипендії буде відраховано вартість внеску  в розмірі 100 

євро в Іміграційну службу Швеції.  

Вартість програми на 6 місяців складає 800 євро. 

Внесок оплачуватиметься в національній валюті після отримання ID CARD. Зауважте,якщо після 

отримання розміщення практикант відмовився від поїздки по будь-якій причині,штрафні санкції 

будуть складати 200 євро. 

 

-Додатково оплачується український страховий поліс на весь період практики вартість якого 

2000грн. 

-Квиток Київ-Стокгольм ( приблизно 200 євро) або в дві сторони приблизно 300 євро. 

 

Оплата,робочі години та податки. 

Кожен студент буде мати 8 годинний робочий день і працювати 5 днів на тиждень. В сумі це 

буде складати 168 годин на місяць.  

Робочі години як правило з 6 до 17-30 години.  

Кожен другий уік-енд вихідний. 

Існують два варіанти розміщення 

 

Варіант 1. 

Студент буде харчуватися із приймаючою родиною 

1.Стипендія буде складати  56,40 шведських крон на годину або 75,66 шведських крон на годину. 

2. Фермер відраховує 2100 шв.крон на місяць за проживання та трьохразове харчування ( 7 днів 

на тиждень).  

3. Якщо студент буде мати оплату праці в розмірі 56,40 шв.крон на годину,в такому разі 

господарство виплатить практикантові суму 6000 крон та проїзд із аеропорту до ферми і із ферми 

в аеропорт,а також проїзд в дві сторони на семінар,що організовуватиме програма IRWE. 

Варіант 2. 

Студент буде харчуватися окремо  

1. Стипендія буде складати  56,40 шведських крон на годину або 75,66 шведських крон на 

годину. 

2. Витрати на проживання будуть складати  від 800 до 1500 шв.крон. 

3. Харчування буде оходитись приблизно 2100 шв.крон на місяць. 

4. Якщо студент буде мати оплату праці в розмірі 56,40 шв.крон на годину,в такому разі 

господарство виплатить практикантові суму 6000 крон та проїзд із аеропорту до ферми і із 



ферми в аеропорт,а також проїзд в дві сторони на семінар,що організовуватиме програма 

IRWE. 

Оподаткування.  

Якщо період практики складає до 6 місяців,кожен практикант буде сплачувати податок у 

розмірі 25%. Якщо період практики буде більше ніж 6 місяців- податок 31%. 

Вартість програми IRWE: 

- Семінар – 300 євро 

- Відмова від участі в програмі,після подачі документів - 130 євро. 

- Подовження стажування від 6 до 12 місяців- 5000 шв.крон.  

 

Обов’язкові документи для участі в програмі 

- Заповнена анкета програми( Trainee Application) 

- Кольорова копія першої сторінки закордонного паспорта в гарній якості та копії всіх віз. 

- 4 фотографії формату 35Х45  

- Автобіографія на англійській мові на 1-1.5 сторінки. 

- Дві рекомендації  на англійській мові із попередніх місць практик. 

 

 

 

 

Просимо дуже уважно заповнювати всі документи та  вносити тільки правдиву 

інформацію. 

 

 

Я _________________________________________________детально ознайомився із умовами 

програми  ‘’Стажування в сільському господарстві Швеції в 2018  році’’та повністю зрозумів 

деталі програми. 

 

Підпис__________________________    Дата ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


