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Інформаційний	лист	щодо	умов	стажування	
в		США	(WISE	свиноферма)	на	2021	рік	

Програма	WISE	пропонує	виробниче	стажування	в	сільському	господарстві	на	
свинофермах.	Термін	стажування	складає	12	місяців.		

Основні	обов’язки	включатимуть:	

Загальні	 обов’язки:	 вирощування	 свиней,	 годівля,	 прибирання	 стійла,	
кастрація,	щеплення.	

Стипендія	 складає	 10$	 за	 годину,	 40‐50	 годин	 роботи	 на	 тиждень	
(понаднормових	нарахувань	додатково	немає,	всі	відроблені	години	сплачуються	за	
однією	ставкою)	

Вимоги	до	кандидатів:	
 Сільськогосподарська	освіта	(біотехнологи,	переробка	продукції,		механіки)
 Вік	від	21	до	32	років
 Середній	 (розмовний)	 рівень	 володіння	 англійською	мовою	 (проводиться

співбесіда	 з	 координатором	 програми	 з	 США	 та	 друга	 співбесіда	 –	 з
безпосереднім	керівником	практики)

 Бажано	–	попередній	досвід	на	птахофермах	або	неофіційний	(домашній	або
незареєстрований	досвід	практики)

Проживання	 надається	 у	 апартаментах,	 безкоштовно	 (сплачуються	 тільки	
особисті	потреби	практикантів,	наприклад,	інтернет,	телебачення	тощо)	

Вартість	 програми	 складає	 екв.	 1900	 долл.	 США	 +	 віза	 (екв.	 160	 долл.	 США)	 +	
авіапереліт	(~	1000	долл.	в	два	боки)	

!!!	Вартість	страхування	включено	до	загальної	вартості	програми.	Страхування	
передбачає	 так	 звану	 «франшизу».	 Це	 означає,	що	 сума	 за	 лікування	 від	 75	 до	 150	
доларів	 за	 медичні	 послуги	 сплачується	 самим	 практикантом.	 Вартість	 лікування,	
медичного	обстеження	та	інш.	сплачується	страховою	компанією			!!!
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Процес	подачі	документів:	

1. проходите	інтерв’ю	з	представником	Міжнародного	центру

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

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

4. сплачуєте	200	грн.	за	консультаційні	послуги

5. подаєте	 ваш	 пакет	 документів:	 скануєте	 та	 відправляєте	 на

doc@infoworld.com.ua

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	«США	Свиноферми»

9. проходите	інтерв’ю	з	менеджером	компанії,	яка	надаватимете	Вам	розміщення

10. сплачуєте	 в	 США	перший	 внесок	 –	 1005	 долл.	 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	350	долл.	США	зі	сплаченої	суми)

11. отримуєте	розміщення	на	своє	ім’я

12. чекаєте	нашого	повідомлення	з	датою	інтерв’ю	в	посольстві	США

Необхідні	документи	

 Підписаний	інформаційний	лист	щодо	умов	практики	«Свиноферма»	США			
 заповнена	анкета		
 Автобіографія	англійською	мовою	
 	Резюме	або	CV	англійською	мовою		
 Копія	першої	сторінки	закордонного	паспорту	та	всіх	віз	
 1	фото	формату	5	Х	5	см	
 Довідка про тест на туберкульоз 	
 (Манту, Діаскін, квантіфероновий або на антитіла)	
 Одна	або	дві	рекомендації	англійською	мовою	або	з	перекладом		
 Для	 випускників	 ‐	 копія	 всіх	 дипломів	 з	 додатками	 та	 перекладом	 на	
англ.мову	та		

 довідка	з	місця	роботи	у	сфері	сільського	господарства		
 Для	 студентів	 ‐	 довідка	 з	місця	навчання	 з	 переліком	 всіх	 предметів,	що	
вивчаються	

 Підписаний	договір	про	надання	послуг		
 копія	платіжного	доручення	про	сплату	консультаційних	послуг	(200	грн)	
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Додаткова	інформація	для	майбутнього	практиканта	

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.	 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	«Свиноферми»©	на	2021	рік,	прочитав	(ла)	та	зрозумів	

(ла)	зміст	програми	повністю.	

Дата	________________	 Підпис	__________________	
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