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Інформаційний	лист	щодо	умов	стажування	

в	США	САЕР	на	2017	рік	
	

Програма	 CA	 пропонує	 виробниче	 стажування	 в	 сільському	 господарстві,	 садівництві,		
торфовиробництві,	 виноробстві,	 харчовій	 промисловості,	 конярстві.	 Термін	 стажування	
складає	від	3	до	12	місяців.	Програма	CA	–	це	можливість	набути	безцінний	досвід,	вивчити	
іншу	культуру,	покращити	комунікаційні	навички,	почати	будувати	свою	кар’єру.		

Практиканти	 CAEP	 	 мають	 можливість	 вивчити	 різні	 культури	 та	 аграрний	 бізнес	 та	
техніки,	що	використовують	в	Сполучених	Штатах.	

	
Галузі	розміщення:		

 Молочні	корови	
 М’ясні	корови	
 Вівці	
 Молочні	кози	
 Конярство	
 Свині	
 Норки	
 Фрукти,	овочі	

 Польові	культури	та	с/г	техніка	
 Агробізнес	
 Бджільництво	
 Цитрусові	
 Садівництво	
 Квіти	
 Дерева,	саджанці,	кущі	
 Дизайн	та	ландшафт.

	
Розміщення	 на	фермах,	що	 займаються	 вирощуванням	 польових	 культур	 надаються	

на	 один	 сезон,	 починаючи	 з	 березня/квітня	 до	 листопада/грудня.	 Більшість	 розміщень	 в	
Міннесоті,	Монтані,	Північній	та	Південній	Дакоті.	Для	того,	щоб	отримати	розміщення	в	цій	
галузі,	 потрібно	 мати	 добрі	 навички	 з	 водіння	 та	 управління	 трактора,	 також	 добрі	 знання	
англійської,	оскільки	переговори	під	час	роботи	тривають	по	рації.	

Розміщення	на	фермах,	що	вирощують	м’ясні	породи	корів,	 наявні	 в	 західній	 частині	
Північної	 та	 Південної	 Дакоти,	Монтані.	 Практиканти	 допомагатимуть	 під	 час	 отелення,	що	
триває	протягом	лютого	–	квітня.	Протягом	літніх	місяців		‐	ремонт	та	встановлення	парканів,	
праця	 на	 пасовищах.	 З	 початком	 осені	 починається	 робота	 з	 відгодовування	 худоби,	
розрахунки	щодо	раціону,	догляд	за	гуртом.	

Розміщення	на	молочних	фермах	надаються	у	Вісконсіні,	 який	є	відомим	як	 „молочний	
штат”,	 також	 в	 Каліфорнії,	 Міннесоті,	 Північній	 та	 Південній	 Дакоті.	 Практикант	 може	
займатися	 наступними	 видами	 діяльності:	 догляд	 та	 доїння	 худоби,	 балансування	 раціону,	
роботи	 на	 пасовищі,	 догляд	 за	 гуртом,	 маркетинг	 продукції	 тваринництва	 та	 молочних	
продуктів.	

Розміщення	на	 свинофермах	 	 наявні	 в	Айові,	 Техасі,	Мінесоті	 та	 Вісконсіні.	 Розміщення	
можливі	 протягом	 року,	 обов’язки	 включатимуть	 догляд	 та	 годування	 вагітних	 свиноматок,	
свиней	на	відгодовування.		
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Мінімальна	 стипендія	 для	 практикантів	 становить	 7,25	 долара	 за	 годину.	 Зазвичай,	 у	
розміщеннях	стипендія	може	становити	від	7,25	до	10	доларів	за	годину.	Це	не	залежить	від	
типу	 розміщення	 ‐	 якщо	 стипендія	 більша,	 більшими	 будуть	 витрати	 на	 харчування	 і	
проживання,	 якщо	 стипендія	 менша,	 є	 інші	 бонуси,	 наприклад,	 безкоштовний	 інтернет,	 чи	
транспорт	до	місця	практики.	

	
Вимоги	до	кандидатів:	

 аграрна	освіта	або	
 5	років	підтвердженого	досвіду	в	сільському	господарстві	
 Вік	18‐29	років	
 Середній	рівень	володіння	англійською	мовою	

	
Вартість	програми	 складає	екв.	1900$	+	візовий	збір	 (	екв.	160$)	+	медичне	страхування	

(106	 дол.	 за	 кожен	місяць	 стажування,	 сплачується	 одразу	 до	 виїзду)	 +	 авіа	 переліт	 до	 США		
(від	800	до	1200	дол.	США	в	залежності	від	кінцевого	пункту	призначення)		

	
Процес		подачі	документів:	

	
1) ви	проходите	інтерв’ю	з	представником	Міжнародного	центру	
2) отримуєте	на	імейл	лист	з	умовами	програми	та	інструкціями	для	заповнення	он‐лайн	
анкети	

3) збираєте	 всі	 необхідні	 документи	 та	 сплачуєте	 консультаційні	 послуги	 (див.	 перелік	
нижче)	

4) подаєте	ваш	пакет	документів	до	розгляду	одним	зі	способів:		а)	скануєте	та	відправляєте	
на	 doc@infoworld.com.ua	 або	 interinfocentre@gmail.com	 б)	 відправляєте	 кур’єрською	
службою	доставки	на	нашу	адресу,	в)	привозите	особисто	до	нас	в	офіс	

5) телефонуєте	нам,	щоб	перевірити,	чи	всі	документи	ми	отримали	
6) чекаєте	нашого	повідомлення	щодо	Вашого	розміщення	в	США	
7) після	отримання	розміщення	сплачуєте	внесок	в	США		
8) чекаєте	нашого	повідомлення	про	дату	співбесіди	в	посольстві	

	
ОБОВ’ЯЗКОВІ	документи:	

 Підписаний	інформаційний	лист	щодо	умов	практики	в	США	САЕР	на	2017	рік		
 Заповнена	он‐лайн	анкета	(вам	буде	надіслано	інструкцію	з	реєстрації)	
 Автобіографія	(англійською	мовою)	
 Резюме	або	CV	(англійською	мовою).		
 Одна	або	дві	рекомендації	англійською	мовою	або	з	перекладом		
 2	фото	формату	3,5	на	4,5	см	
 Для	студентів	‐	довідка	з	місця	навчання	(українською	мовою	+	переклад)		
 Для	 випускників	 ‐	 копія	 всіх	 дипломів	 (без	 додатків	 з	 оцінками)	 та	 довідка	 з	 місця	
роботи	(українською	мовою	+	переклад).		

 Копія	першої	сторінки	закордонного	паспорту	та	всіх	віз	
 Копія	прав	водія	міжнародного	зразка	(якщо	є)	
 Фотографії	з	попередніх	закордонних	практик	(ЗА	БАЖАННЯМ)	
 Підписаний	 договір	 про	 надання	 послуг	 (заповнюється	 в	 двох	 екземплярах,	 один	
залишається	у	практиканта).	

 Копія	квитанції	про	сплату	консультаційних	послуг	(200	грн.)	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
!!!		Приклади	всіх	документів	можна	отримати	у	вашому	навчальному	закладі	або	

надіслати	нам	запит	електронною	поштою	!!!	
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Зауважте!	

	
Американці	–	дуже	пунктуальні	та	відповідальні	люди.	Ви	маєте	бути	присутнім	на	

фермі/теплиці	на	початку	робочого	дня	у	вказаний	час.	Якщо	призначено	на	7	годину	
ранку,	 навіть	 п’ятихвилинне	 запізнення	 рахується,	 як	 невідпрацьована	 година.	 Тож,	
якщо	 ферма	 розташована	 на	 деякій	 відстані	 від	 місця	 проживання,	 виходьте	
заздалегідь.		

Також	СУВОРО	забороняється	користуватися	мобільним	телефоном	під	час	роботи!	
Ви	 не	 можете:	 перевіряти	 час,	 відсилати	 СМС,	 слухати	 музику	 у	 навушниках,	
телефонувати	 або	 відповідати	 на	 дзвінки	 протягом	 робочого	 часу.	 Також	 СУВОРО	
забороняється	 паління	 під	 час	 робочого	 часу,	 навіть	 якщо	 у	 вас	 перерва	 і	 вийшли	 з	
теплиці	на	вулицю.	

Якщо	Ви	у	анкеті	вказали,	що	не	палите,	а	після	прибуття	до	ферми	виявилося,	що	це	
не	так,	фермер	має	повне	право	звільнити	Вас,	навіть,	якщо	Ви	палите	у	вільний	час	у	
відведеному	для	цього	місці.	Тож,	будь‐ласка,	пишіть	в	анкетах	правдиву	інформацію.	

Також	 ви	 не	 маєте	 права	 обговорювати	 дії	 фермера	 або	 його	 родину	 з	 іншими	
практикантами	 на	 цій	 або	 іншій	 фермі,	 навмисно	 затягувати	 виконання	 наданих	
завдань,	не	з’являтися	на	роботу	без	попередження.	В	той	же	час,	прохання	сповіщати	
щодо	 випадків	 несвоєчасної	 виплати	 стипендії,	 щодо	 неналежних	 умов	 проживання,	
харчування	тощо.	

Зауважте	 також,	 що	 практикант	 не	 має	 права	 самостійно	 ремонтувати	 будь‐яке	
обладнання	на	фермі	без	попередньої	згоди	фермера.	Також	потрібно	питати	дозволу	
на	встановлення	Інтернету,	якщо	ви	запрошуєте	друзів	чи	знайомих	на	вихідні.	Якщо	
практикант	 проживає	 в	 родині	 фермера,	 він	 має	 питати	 дозволу	 на	 користування	
комп’ютером	фермера,	користування	кухнею	для	приготування	їжі.		

	
	
Я____________________________________________(ПІБ),	 ознайомлений	 з	 умовами	 та	 вимогами	

програми	 стажування	 в	 США	 САЕР	 на	 2017	 рік,	 прочитав	 (ла)	 та	 зрозумів	 (ла)	 зміст	
програми	повністю.	

	
Дата	________________	 	 	 	 Підпис	__________________	


