
 

      

           СТАЖУВАННЯ В ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ США   

(за програмами MAST, EI, II, WISE, CAEP) 

 

    Програми пропонують виробниче стажування з метою надати студентам та випускникам 

можливість отримати практичний досвід у відповідних галузях сільського господарства. Термін 

стажування становить від 3 до 12 міс. Таке стажування дає  можливість набути безцінний досвід, 

вивчити іншу культуру, покращити комунікаційні навички, почати свою кар’єру. 

    Практиканти мають можливість вивчити різні культури, аграрний бізнес та техніку, що 

використовують в Сполучених Штатах.  

      Вимоги щодо кандидатів:  

 Бути студентом чи випускником аграрного вузу; 

 вік 18–35 років;  

 мати середній розмовний рівень володіння англійською мовою та знання 

сільськогосподарської лексики; 

 мати досвід роботи у вибраній галузі (закордонний чи місцевий), 

  бути здоровим; 

 бути працелюбним, комунікабельним, відкритим до нових знань та досвіду, мати 

зацікавленість в обраній галузі;  

 відсутність кримінальної відповідальності. 

    Можливі галузі розміщення:  

САДІВНИЦТВО 

- овочі в теплицях 

- овочі на відкритому ґрунті 

- фруктові сади 

- ботанічні сади 

- рослини в теплицях 

- декоративні рослини 

- квіти 

- розсадники кущів 

- розсадники дерев 

- переробка продукції 

- цитрусові 

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН 

ГОЛЬФ-КЛУБИ  

 

ТВАРИННИЦТВО 

- молочні ферми (корови, кози) 

- ВРХ  

- свиноферми 

- вівці 

- конеферми (догляд, тренування) 

- переробка молочної продукції 

- бджільництво 

МЕХАНІЗАЦІЯ 

- збір врожаю та польові роботи 

 

ВИНОРОБСТВО 

- заводи 

- виноградники 

- лабораторія 

Умови проживання  
Проживання та харчування можливе як у сім”ї фермера, так і окремо. Кожен практикант 

забезпечується власною мебльованою кімнатою. Необхідно дотримуватись правил та охайності 

проживання, встановлених родиною. Оплата за проживання становить 120-200$ на місяць 

відповідно до умов та господарства. 

Страхування Всі практиканти забезпечуються страховим полісом на весь період перебування у 

США. За програмами MAST,EI,WISE можлива оплата полісу за рахунок перших стипендій.   

Стипендія. Практиканти отримують погодинну оплату, яка складає 7,25-11$ за годину. Оплата за 

проживання становить 150-200 на місяць. Зазвичай робочий тиждень складає більше 40 годин. 

Понаднормова праця оплачується погодинно. Вихідні складатимуть мінімум один день на 

тиждень. Винятком можуть бути пікові сезони збору врожаю. Щомісяця практикант отримуватиме 

2 дні неоплачуваної відпустки. Відпустка має бути попередньо узгоджена із приймаючою 

родиною.  
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Необхідні документи:  

 заповнена анкета;  

 автобіографія (англійською мовою, надрукована, з даними щодо освіти, 

практичного досвіду, планів на майбутнє, яку саме програму та галузь сільського 

господарства обираєте, які маєте очікування від програми);  

 резюме англійською мовою (приклад можна отримати у міжнародному відділі);  

 копія першої сторінки закордонного паспорта і всіх віз;  

 копія водійських посвідчень;  

 фото формату 3,5 х 4,5 см  

 дві рекомендації англійською мовою або з додаванням перекладу (з місця практики 

або навчання, обов’язково на фірмовому бланку, з адресою та телефоном. В 

рекомендації має міститися інформація щодо періоду вашої практики, навичок та 

обов’язків, які ви виконували, напрямок діяльності господарства, де ви проходили 

практику. Рекомендації мають бути друкованими, написані від руки не 

прийматимуться. Винятки становлять рекомендації із закордонних практик); 

 3-4 фото в роботі; 

 для випускників – копія всіх дипломів (бакалавр, спеціаліст, магістр) та виписки з 

оцінками з перекладом англійською мовою (має бути завірено нотаріально або в 

бюро перекладів);  

 для студентів – 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 деканат не заперечує проти стажування в США 

терміном на 12 міс.  та після закінчення стажування студент повертається до 

навчання.  

Вартість програми складає екв. 650-2400 (USD)  в залежності від програми + авіа переліт 

до США ( 890-1300 USD в залежності від напряму),  консульський збір (екв. 160 USD), 

SEVIS  - 200 USD 

 


