
Програми стажування
в сільському господарстві 

США:



• Програма стажування в   

США
-Програма створена з метою обміну професійним досвідом 

між фахівцями різних країн з американськими фермерами. 

- це можливість набути безцінний досвід, вивчити іншу

культуру, покращити комунікаційні навички, почати будувати

свою кар’єру. Практиканти мають можливість вивчити різні

культури та ознайомитися з веденням аграрного бізнесу в

Сполучених Штатах.



Типи стажування:

1. Стажування на фермерському господарстві

США в обраній галузі протягом 8-12

2. Стажування на фермерському господарстві

протягом 1 року + семестр оплачуваного

навчання в коледжі від Державногонавчання в коледжі від Державного

аграрного університету США (отримання

сертифікату про навчання)



Загальні положення:

• Стажування є оплачуваним та може тривати від 8 до

12 місяців

• Оплата становить 7.25-9.00 $/год (понаднормові

години оплачуються 1.5 ставки)

• Проживання в американській родині або в

окремому помешканні поряд з фермерськимокремому помешканні поряд з фермерським

господарством.

• Практиканти працюють в середньому 45 годин на

тиждень та у свій вільний час пізнають американські

традиції, культуру та спосіб життя.



Вимоги до учасників програми стажування:

• Рівень володіння англійською мовою вище середнього

(адже кожного дня учасник буде працювати поряд з

американським фермером, обмінюючись з ним досвідом

роботи, спостереженнями та практичними навичками).

• Бути студентом стаціонару або випускником аграрного ВУЗу• Бути студентом стаціонару або випускником аграрного ВУЗу

за спеціальністю, суміжною з обраною галуззю стажування.

• НЕ МАТИ попередньо візи типу J-1

• Мати від 1 до 5 років практичного досвіду в обраній галузі в

Україні та за кордоном.



Стажування пропонується за Стажування пропонується за 
такими напрямками:такими напрямками:

Field CropsField Crops(Польові рослини) (Польові рослини) 
запрошуються кваліфіковані стажери з добрим та відмінним знаннямзапрошуються кваліфіковані стажери з добрим та відмінним знанням

мови та практичним досвідом роботи  вирощуваннямови та практичним досвідом роботи  вирощування

та збирання різноманітних та збирання різноманітних с.гс.г. культур. . культур. 

Custom Harvesting Custom Harvesting 

(Збирання врожаю)(Збирання врожаю) запрошуються запрошуються 

висококваліфіковані стажери з відмінним знанням мови та висококваліфіковані стажери з відмінним знанням мови та 

значним практичним досвідом збирання врожаю.значним практичним досвідом збирання врожаю.



SwineSwine (Свинарство) (Свинарство) запрошуються стажери з середнім та запрошуються стажери з середнім та 

високим рівнем знання мови та практичним досвідом роботи в свинарстві.високим рівнем знання мови та практичним досвідом роботи в свинарстві.

DairyDairy (Молочні ферми) (Молочні ферми) запрошуються запрошуються 

стажери з середнім та високим рівнем знання мови та стажери з середнім та високим рівнем знання мови та 

практичним досвідом роботи на молочних фермахпрактичним досвідом роботи на молочних фермах..



HorticultureHorticulture & Vegetable Production & Vegetable Production 

((Садівництво та овочівництвоСадівництво та овочівництво))
запрошуються стажери з добрими  знаннями мовизапрошуються стажери з добрими  знаннями мови

та досвідом садівництва чи овочівництва.та досвідом садівництва чи овочівництва.

Tree Nursery/Landscaping Tree Nursery/Landscaping 

(Розсадники/Ландшафтний дизайн) (Розсадники/Ландшафтний дизайн) 
запрошуються стажери з відмінним знанням мови та досвідом роботи в розсадниках дерев та запрошуються стажери з відмінним знанням мови та досвідом роботи в розсадниках дерев та 

ландшафтному дизайні.ландшафтному дизайні.



Fruits and VegetablesFruits and Vegetables(Фрукти та овочі) (Фрукти та овочі) 
перевага надається стажерам з добрим та відмінним знанням мови та практичним досвідом перевага надається стажерам з добрим та відмінним знанням мови та практичним досвідом 

роботи вирощування фруктів та овочів.роботи вирощування фруктів та овочів.

Tomato GreenhousesTomato Greenhouses (Теплиці з(Теплиці зTomato GreenhousesTomato Greenhouses (Теплиці з(Теплиці з

томатами) томатами) запрошуються стажери з гарним знанням англійської мови та запрошуються стажери з гарним знанням англійської мови та 

практичним досвідом роботи в теплицях.практичним досвідом роботи в теплицях.



Відбір студентів

на стажування
1. За заявою студента проводиться співбесіда 

англійською мовою. 

2. Відповідно до результатів співбесіди 
студенту пропонується програма стажування.

3. При відсутності заперечень з боку деканату,3. При відсутності заперечень з боку деканату,
студенту надається допомога в підготовці 

документів для успішного 

проходження стажування.








