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Інформаційний лист щодо умов стажування в Америці за програмою САЕР 

 

Програма CA пропонує виробниче стажування в сільському господарстві, 
садівництві,  торфовиробництві, виноробстві, харчовій промисловості, конярстві. Термін 
стажування складає від 3 до 12 місяців. Програма CA – це можливість набути безцінний 
досвід, вивчити іншу культуру, покращити комунікаційні навички, почати будувати 
свою кар’єру.  

Практиканти CAEP  мають можливість вивчити різні культури та аграрний бізнес 
та техніки, що використовують в Сполучених Штатах. 
 

Вимоги до кандидатів: 
Щоб стати практикантом СА, необхідно мати: 

(1) диплом щодо вищої або середньої спеціальної освіти та щонайменше 1 рік 
практичного досвіду у галузі сільського господарства, яку ви обираєте для стажування в 
США або 

(2) п’ять років доведеного досвіду у сільському господарстві 
 

Розміщення на фермах, що займаються вирощуванням польових культур 
надаються на один сезон, починаючи з березня/квітня до листопада/грудня. Більшість 
розміщень в Міннесоті, Монтані, Північній та Південній Дакоті. 
Для того, щоб отримати розміщення в цій галузі, потрібно мати добрі навички з водіння 
та управління трактора, також добрі знання англійської, оскільки переговори під час 
роботи тривають по рації. 

Розміщення на фермах, що вирощують м’ясні породи корів, наявні в західній 
частині Північної та Південної Дакоти, Монтані. Практиканти допомагатимуть під час 
отелення, що триває протягом лютого – квітня. Протягом літніх місяців  - ремонт та 
встановлення парканів, праця на пасовищах. З початком осені починається робота з 
відгодовування худоби, розрахунки щодо раціону, догляд за гуртом. 

Розміщення на молочних фермах надаються у Вісконсіні, який є відомим як 
„молочний штат”, також в Каліфорнії, Міннесоті, Північній та Південній Дакоті. 
Практикант може займатися наступними видами діяльності: догляд та доїння худоби, 
балансування раціону, роботи на пасовищі, догляд за гуртом, маркетинг продукції 
тваринництва та молочних продуктів. 

Розміщення на свинофермах  наявні в Айові, Техасі, Міннесоті та Вісконсіні. 
Розміщення можливі протягом року, обов’язки включатимуть догляд та годування 
вагітних свиноматок, свиней на відгодовування.  
 

Вимоги до кандидатів наступні: 
 П’ять років практичного досвіду  у відповідній галузі с/г або 
 Один рік практичного досвіду та відповідна аграрна освіта  
 Вік 18-35 років 
 Дійсні права водія (міжнародного зразку)  
 Середній рівень володіння англійською (Ви маєте розуміти і відповідати на 

питання, що стосуються Вашого досвіду роботи, або будь-якої іншої сфери) 
 Відсутність кримінальної відповідальності 
 (деякі фермери можуть провести вибірковий тест на наркотики) 
 



Галузі розміщення: Молочні корови, М’ясні корови, Виробництво харчових 
продуктів, Вівці, Молочні кози, Свині, Фрукти, овочі, польові культури та с/г техніка, 
Агробізнес, Бджільництво, Цитрусові, Виноградарство та виноробство (дивіться опис 
програми окремо – Enology CAEP 2013), Конярство, Садівництво, Квіти, Фрукти та 
овочі, Рослинництво в теплицях, Дерева, саджанці, кущі, Дизайн та ландшафт. 
 
Вартість програми складає екв. 1850 (USD) + візовий збір (160$) + медичне 

страхування (із розрахунку 90 дол на міс., сплачується одразу до виїзду) + авіа переліт до 
США  (мінімально від 1000 дол. США)  

Примітка: Після отримання розміщення на своє ім’я практикант сплачує перший 
внесок програми за допомогою своєї картки (430 долларів США)  та консульський збір у 
будь-якому відділенні Raiffeisen Bank Aval (екв. 160 долларів США) 

 
Необхідні документи 

(до розгляду приймається ТІЛЬКИ ПОВНИЙ пакет документів!) 
 

 Підписаний інформаційний лист щодо умов практики в США  

 заповнена анкета (після проходження співбесіди аплікат отримує посилання на 
сайт, де він самостійно заповнює анкету). Ви маєте заповнити ВСІ пункти анкети, у 
випадку, якщо деякі пункти залишаться незаповненими, координатори САЕР 
розглядатимуть Ваші документи в останню чергу 

 автобіографія (англійською мовою, надрукована, потрібно вказати дані щодо 
освіти, практичного досвіду, планів на майбутнє, вказати, яку саме програму та 
галузь сільського господарства обираєте, які очікування від програми) 

 резюме  англійською мовою (приклад можна отримати у міжнародному відділі 
вашого навчального закладу, або надіслати нам запит електронною поштою) 

 копія першої сторінки закордонного паспорту та всіх віз 

 копія прав (для того, щоб мати право керувати автомобілем в Америці, потрібні 
права міжнародного зразку) 

 2 фото формату 3,5 Х 4,5 см та 1 фото формату 5 Х 5 см 

 2 рекомендації англійською мовою або з перекладом (з місця практики або 
навчання. ОБОВ’ЯЗКОВО на фірмовому бланку, с адресою та телефоном. В 
рекомендації має міститися інформація щодо періоду вашої практики, навичок та 
обов’язків, які ви виконували, напрямок діяльності господарства, де ви проходили 
практику. Рекомендації мають бути друкованими, написані від руки не 
прийматимуться. Виключення становлять рекомендації із закордонних практик) 

 Для випускників - копія всіх дипломів (спеціаліст, бакалавр, магістр – всі!!!) та 
виписки з оцінками та довідка з місця роботи (буде потрібна для подання в 
посольство США) (має бути на фірмовому бланку, де вказано повну назву ферми 
(або приватного підприємства, колгоспу тощо), форму власності, повну адресу, 
телефон. В довідці має бути сказано, ким працює/планує працювати аплікант, з 
якого періоду, які обов’язки виконує, що керівництво компанії не заперечує проти 
стажування в США і після закінчення стажування, аплікант повертається на своє 
робоче місце. (Приклад довідки можна отримати у вашому навчальному закладі 
або надіслати нам запит електронною поштою) 

 Для студентів - довідка з місця навчання (буде потрібна для подання в посольство 
США), англійською мовою, на фірмовому бланку, потрібно вказати повну назву 
навчального закладу, курс, спеціальність, період навчання, перелік предметів, що 
вивчаються, а також, що практика є передбачуваною у плані навчання і деканат не 



заперечує проти стажування в Америці терміном на 12 місяців (або інший термін, 
який Ви обираєте), і після закінчення стажування студент повертається до 
навчання.  Приклад довідки можна отримати у вашому навчальному закладі або 
надіслати нам запит електронною поштою. 

 Дебітна картка (Visa Classic або Master Card) в доларах США або в гривні 
(потрібна для перерахування грошей за програму в США). Ви маєте надати нам 
тільки ксерокопію лицьової сторінки картки, де вказано Ваше ім’я.  

  Підписаний договір про надання послуг (заповнюється в двох екземплярах, один 
залишається у практиканта) – можна отримати у міжнародному відділі або за 
запитом на наш і-мейл. 

 Копія квитанції про сплату першого внеску (200 грн.) 
 

ВСІ документи є обов’язковими окрім тих, біля яких є примітка «ДЛЯ 
ПОСОЛЬСТВА» або «ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ГРОШЕЙ» - ці документи можна 

надати пізніше. 
 

Зауважте! 
 

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. Також 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, прочитав (ла) та зрозумів (ла) зміст програми 
повністю. 

 
Дата ________________     Підпис __________________ 
 

 
Посилання на заповнення анкети:  http://iic.caep.org – адресу потрібно вводити у  

АДРЕСНУ СТРОКУ, не в строку пошуку! Відкривається сторінка з нашим логотипом и 
надписом International Information Centre в правому верхньому кутку. Обираєте United 



States, потім кнопка REGISTER NOW. Наступний крок - обирайте TRAINEE, якщо ви 
закінчили навчання більше одного року тому, або INTERN, якщо ви ще є студентом 
чи закінчуєте навчання у 2012/2013 році. Вам потрібно внести свої дані та натиснути 
кнопку SAVE. На наступній сторінці ви отримуєте вітання з успішною реєстрацією в 
програмі та прохання закінчити заповнення анкети (кнопочка Continue). Вам потрібно 
заповнити всі пункти анкети (General Information, Other Information, Program Selection, 
Application Agreement,  Documents), та, якщо все зроблено вірно, з’явиться кнопка  
SUBMIT APPLICATION. 

 
Уточнення до заповнення анкети: 

 
Вибір програми – Program Selection. Agriculture (для тих, хто планує проходити 

стажування з тваринами, с/г технікою, з польовими культурами тощо), Horticulture 
(теплиці, рослинництво, квіткарство, садівництво), Turf Grass Management (гольф-
клуби), Equine (конярство), Enology (виноробство та виноградарство) 


