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Програма стажування в США 
 

Програма заснована з метою надати можливість студентам та молодим спеціалістам з 
різних країн пройти стажування на фермі та отримати практичний   досвід роботи в сфері 
сільського господарства. Практикант працюватиме на фермі, яку сам обирає - молочну, 
тваринницьку, птицеферму, садівництво, виноградництво, теплиці тощо ; матиме 
безкоштовне проживання. 
Тривалість робочого контракту - 12 місяців. 
Срок оформлення документів - від 3 до 6 місяців 
Заробітня плата регулюється Worldwide Farmers Exchange 

Вимоги до практикантів : 
• студенти, випускники аграрних ВУЗів ( переваги надаються студентам чи 
випускникам агрономічного факультету, факультетів овочівництва та 
виноградарства, зоо-інженерного та ветеринарного факультетів) 
• володіння англійською мовою на розмовному рівні (сертифікат) 
• мати практичний досвід в обраній сфері виробництва не менше року 
• мати водійські права та досвід водіння 

Необхідні документи : 

1. реєстраційна анкета, заповнюється від руки 
2. мотиваційний лист (коротка біографія, склад сім'ї, освіта, попередній досвід роботи, 
причини участі у програмі, плани на майбутнє, хоббі та інтереси) 

3. для студентів - довідка з місця навчанння англійською мовою; для випускників 
-нотаріально завірена копія дипломатів) з офіційним перекладом на англійську 
мову 

4. копія студентського квитка, завірена   в   деканаті 
5. довідка про стан здоров'я ( форма надається ) 
6. 6 фото паспортного зразка 
7. копія ведійських прав ( в т. ч. на трактор ) 
8. копія закордонного паспорту (1-ша стор.) та віз 
9. 2 рекомендації на фірмових бланках (з університету та місця роботи) з зазначенням 
періоду роботи, посади, детальною інформацією про ваші обов'язки та короткою 
характеристикою. 

Вартість програми : US$2200. 
Додаткові витрати : вартість консульського збору / візи грн. 500 

У разі відмови учаснику програми у видачі візи : 
• Посольство США не повертає консульський збір, сплачений за візу 
• Вартість відправки документів кур'єрською поштою в США у розмірі 50 грн. не 
повертається 
• Решта вартості програми повертається   учаснику   програми в повному 

розмірі 
Подача документів в Посольство США здіснюється безпосередньо самим 
аплікантом. 

Для того, щоб стати учаснком програми, потрібно ідповідати 
ВСІМ вимогам, та надати ВСІ документи, які вказані вище ! 


