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Інформаційний лист щодо умов стажування  
в США «Будівництво с/г споруд» на 2021 рік 

Пропонується виробниче стажування на сільськогосподарських підприємствах з 
будування елеваторів, сховищ с/г продукції, добрив тощо.  

Термін стажування – від 8 до 18 місяців, під час одного стажування можливе 
перебування на декількох об’єктах по черзі.  

Стипендія складатиме 9-10 доларів на годину, кількість робочих годин – від 45 годин на 
тиждень (зазвичай до 60 протягом всього періоду стажування). Понаднормові години (все, 
що вище 45) сплачується за коефіцієнтом 1,5 від погодинної оплати (наприклад, якщо 
стипендія складає 10 дол.  за годину, то понаднормово – 15 доларів за годину. За умовами 
програми практиканту буде наданий транспорт. 

Вартість програми: екв. 1900 дол. + віза (160 дол.) + авіа переліт (~ 1000 дол. в два боки) 

Варіанти розміщень: 
1) Лиття фундаментів: Ця програма пропонує план стажування, до якого входять

наступні типи обов’язків: креслення макетів фундаментів, створення форм для основ 
фундаменту,  бетонних плит та арматури для стін (2-3 метри заввишки в залежності від 
специфікацій). Обов’язкі включатимуть: заливку бетону із використанням 
металоконструкцій різних розмірів  для підсилення в залежності від ваги, яку буде 
розміщено на бетоні. Кожен тип обов’язків займатиме близько 2-3 місяців, після цього 
практикантів переводитимуть на новий об’єкт у межах одного штату, або у іншому. 

2) Ремонт фундаментів: Ця програма в першу чергу включає в себе роботу з вже
готовими фундаментами , що потребують ремонту . Наприклад,  гідро ізолювання підвалів 
та/або фундаментів, що протікають, стін, що похилилися, встановлення  простінків, 
стабілізація  провисань підлоги та стін, обприскування стін сумішшю для зміцнення і т.п. 
Зазвичай, подібна робота виконується протягом 3-5 днів, отже нові об’єкти швидко 
змінюються.   

3) Споруди сільськогосподарського призначення з дерева: Після того, як команда з лиття
фундаментів залишає об’єкт , туди потрапляє команда столярів. Їх обов’язки – встановлення 
стін (внутрішніх та зовнішніх), стелі та даху, внутрішніх проходів. Зазвичай, це займає 3-4 
місяці в залежності від розміру будівлі. Після цього команда вирушає до наступного об’єкту.  

4) Монтажні роботи та металоконструкції: Ця програма спеціалізується на
металоконструкціях. Це може бути монтаж (конвеєрні стрічки та системи транспортування 
до зерносховищ; навички зі зварювання стануть у нагоді практикантам цієї програми), 
спорудження зерносховищ,  та великих металевих складських приміщень, що 
використовуються для зберігання продукції або для роздрібної та оптової торгівлі. Вимогою 
для практикантів даного типу програми є  згода працювати на висотних об’єктах  (30-50 
метрів заввишки) 
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5) Монтажні роботи: Ця програма зосереджена виключно на монтуванні систем
транспортування зерна, що переміщує зібране зерно у сталеві зерносховища (силоси). 
Навички зі зварювання стануть у нагоді. Потрібна згода від практиканта працювати на висоті 
до 50м.  

6) Спорудження зерносховищ: Ця програма включатиме спорудження металевих
зерносховищ. Розміри варіюватимуться від маленьких до великих. Більшість розміщень - 
сезонні, з квітня до листопада.  

Вимоги до кандидатів: 

 Будівельна освіта (будь-яка інженерна, будівельна, технологічна, механіко-інженерна
спеціалізація (крім автомобільного транспорту), також зварювання) або від п’яти років
підтвердженого документально досвіду з будівництва

 Фізичне здоров’я

 Вік від 21 до 32 років

 Добрий розмовний рівень володіння англійською мовою

!!!Вартість страхування включено до загальної вартості програми. Страхування 
передбачає так звану «франшизу». Це означає, якщо вартість лікування не перевищує 150 
доларів за медичні послуги, то сплачується практикантом особисто. Вартість лікування, 
медичного обстеження та інш., що перевищує 150 доларів, сплачується страховою 
компанією!!! 

Процес подачі документів: 

1) проходите інтерв’ю з представником Міжнародного центру

2) отримуєте на свій імейл лист з умовами програми та анкетою для заповнення

3) збираєте всі необхідні документи (див. перелік нижче)

4) сплачуєте 200 грн. за консультаційні послуги (вам буде надіслано квитанцію)

5) подаєте ваш пакет документів до розгляду: скануєте та відправляєте на 

doc@infoworld.com.ua або interinfocentre@gmail.com

6) телефонуєте нам, щоб перевірити, чи всі документи ми отримали

7) чекаєте нашого повідомлення про те, що документи прийняті до розгляду

8) проходите скайп інтерв’ю з координатором програми та з супервайзером

9) отримуєте розміщення на своє ім’я

10) сплачуєте в США перший внесок – 1005 дол. США (ви отримаєте рахунок на оплату з 

реквізитами американської компанії, свіфт-переказ). Ця сума входить до загальної 

вартості програми (У ВИПАДКУ ВІДМОВИ У ВІЗІ американська сторона повертає 500 

доларів з цієї суми)

11) чекаєте нашого повідомлення з датою інтерв’ю в посольстві США
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Обов’язкові документи 

 Підписаний інформаційний лист щодо умов практики «Будівництво» на 2021 рік  
заповнена анкета  

 Автобіографія англійською мовою та резюме або CV англійською мовою  

 Копія першої сторінки закордонного паспорту та всіх віз 

 1 фото формату 5 Х 5 см 

 Одна або дві рекомендації англійською мовою або з перекладом  

 Для випускників - копія дипломів з перекладом та довідка з місця роботи 

(у сфері будівництва) 

 Для студентів - довідка з місця навчання з повною випискою предметів 

(англійською мовою або з перекладом) 

 Підписаний договір про надання послуг (заповнюється в двох екземплярах)  

 копія платіжного доручення про сплату консультаційних послуг (200 грн) 

Додаткова інформація для майбутнього практиканта 

Американці – дуже пунктуальні та відповідальні люди. Ви маєте бути присутнім на 
об’єкті на початку робочого дня у вказаний час. Якщо призначено на 7 годину ранку, навіть 
п’ятихвилинне запізнення рахується, як невідпрацьована година..  

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. 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 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.  

Потрібно суворо дотримуватися правил безпеки праці, завжди чітко виконувати 
інструкції, використовувати всі захисні засоби (окуляри, взуття, страхувальні троси тощо) 

Я____________________________________________(ПІБ), ознайомлений з умовами та 
вимогами програми стажування в США «Будівництво с/г споруд» на 2021 рік, прочитав 
(ла) та зрозумів (ла) зміст програми повністю. 

Дата ________________ Підпис __________________ 
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