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Програма стажування в США 

Програма Огайо є програмою міжнародного обміну студентів за підтримки Коледжу 
харчування, сільськогосподарських наук та наук з навколишнього середовища, згідно 
постанови Дирекції з міжнародних програм Державного університету Огайо. Державний 
університет Огайо було засновано в 1879 році і зараз там навчаються приблизно 56,000 
студентів. Програму стажування було розпочато в 1979 році з метою надати студентам 
можливість отримати практичний досвід у відповідних галузях сільського господарства. 

Вимоги до практикантів: 

- Студенти та випускники с/г закладів освіти відповідних факультетів (ветеринарний, 
зооінженерний,   біолого-технологічний,  захисту  рослин,   агрономічний  та  інш.)  
при 
умові, що після закінчення Університету учасник програми працює за спеціальністю не 
менше року. 
- Попередній досвід стажування за кордоном 
- Розмовний рівень знань англійської мови (сертифікат) 
- Вік від 19 до ЗО років 
- Неодружений 

Програми: 

• Програма А (9 місяців практики + 3 місяці академічної практики в Університеті 
-практикант сплачує три місяці навчання самостійно) 

• Програма В (12 місяців практики в різних галузях с/г в залежності від факультету в 
Університеті та попереднього досвіду роботи) 

• Програма С (8 місяців практики в галузі рослинництва та машинному обладнанні) 

Зарплатня складає 5,15 ам. доларів на годину - мінімальна, але в залежності від штату в 
середньому складає 6-9 ам. доларів на год. З цієї зарплатні відраховуються витрати на 
проживання, харчування, сплачуються податки. 

Страхування: Всі практиканти забезпечуються страховим полісом на весь період 
перебування у США. Покриття становить 150 000$ 

Необхідні документи 
АНКЕТА ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИМ ЧОРНИЛОМ !?! 

- копія закордонного паспорта (1 стор.) та всіх віз (якщо є) (2 екземпляри) 
- 1 рекомендація з університету та 1 рекомендація з місця роботи. Потрібно вказати 

період роботи, посаду, обв'язки та персональну характеристику. 
- копія прав водія міжнародного зразка 
- заповнена анкета (автобіографія має займати щонайменше 2 сторінки з описом 
досвіду роботи) 

- Підписані угоди 
- 6 фото (без окулярів, сережок та татуювань) 

 
 Вартість програми складає 6750 грн.1 + авіа переліт. Практика на фермах в усіх Штатах! 
 
 
 
 
' Екв. 1350 доларів США. Компанія залишає за собою право змінювати вартість програми в залежності від 

курсу валют 


