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Інформаційний лист щодо умов стажування 

в США ВИНОРОБСТВО  на 2017 рік 
 

Програма CA пропонує виробниче стажування в сільському господарстві, садівництві,  
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. 

Розміщення пропонуються у винних погребах, на виноградниках і в лабораторії. Як 
правило, ці розміщення надаються на сезон, який триває з середини серпня до середини грудня. 
Таким чином, документи приймаються до розгляду з вересня 2016 до липня  2017 року.  

Розміщення надаються по всій території США. Більшість розміщень - в Каліфорнії, Орегоні, 
Вашингтоні та Нью-Йорку. Також, є місця в Колорадо, Міссурі, Мічиган, Огайо і Техас. 

Учасники програми в винних погребах (Cellar) братимуть участь в щоденній роботі з 
переробки зібраного винограду на вино. Ці позиції вимагають від практиканта фізичної 
витривалості, можливості піднімати важкі вантажі і працювати 10-12 годин на день. 

 Обов'язки: звільнення і очищення бочок, установка на стелажі; прес, скидання червоних 
ферментів; долив бочок, віджимання / видалення плодоніжок; відкачка, фільтрація осаду; 
розлив соку, дезінфекція бочок, розлив вина. 

Розміщення на виноградниках (Viticulture) - це вирощування винограду і переробка на вино. 
Ви будете допомагати в щоденній роботі на винограднику та  вивчати яким чином  клімат, 
ґрунт і сонце впливають на смак винограду і за яких кліматичних умов вирощується той чи 
іншій сорт винограду. 

Обов'язки: обрізка, відстеження циклів зростання, контроль шкідників, дослідження 
родючості, збір рослинної тканини, проріджування, облаштування навісів, взяття проб грона і 
ягід, збір даних і перегляд матеріалів. 

Програма практики в лабораторіях (Laboratory) надасть знання і навички щодо хімічних 
процесів, задіяних у виробництві вина. 

Практиканти будуть вчитися збирати і готувати зразки для аналізу з метою визначення 
стиглості і якості, здійснювати моніторинг первинної ферментації. Також практиканти будуть 
брати участь у прибиранні лабораторії, паркані матеріалів для аналізу, здійснювати загальну 
підготовку зразків, працювати з комп'ютерними програмами для аналізу, стежити за 
лабораторією та обладнанням. 

  Під час процесу віджимання практиканти будуть вивчати моніторинг якості за допомогою 
щоденного аналізу ферментації, вимірюватимуть алкоголь, SO2, pH, кислотність, цукор, яблучну 
кислоту та ін. 

Обов'язки: ферментація, аналіз соку / вина, розшифровування даних, введення даних, 
виробництво вина 

Стипендія нараховується погодинно і становить від 10 до 15 доларів США за годину.  Це не 
залежить від типу розміщення - якщо стипендія більша, більшими будуть витрати на 
харчування і проживання, якщо стипендія менша, є інші бонуси, наприклад, безкоштовний 
інтернет, чи транспорт до місця практики. 
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Вимоги до кандидатів: 
 аграрна освіта відповідного напрямку або 
 5 років підтвердженого досвіду в сільському господарстві 
 Вік 18-29 років 
 Середній рівень володіння англійською мовою 

 
Вартість програми складає екв. 2300$ (включно зі страхуванням на період практики 

тривалістю 4 місяці) + візовий збір ( екв. 160$) + авіа переліт до США  (від 800 до 1000 дол. США 
в ДВА БОКИ)  

 
Процес  подачі документів: 

 
1) ви проходите інтерв’ю з представником Міжнародного центру 
2) отримуєте на імейл лист з умовами програми та інструкціями для заповнення он-лайн 

анкети 
3) збираєте всі необхідні документи та сплачуєте консультаційні послуги (див. перелік 

нижче) 
4) подаєте ваш пакет документів до розгляду одним зі способів:  а) скануєте та відправляєте на 

doc@infoworld.com.ua або interinfocentre@gmail.com б) відправляєте кур’єрською 
службою доставки на нашу адресу, в) привозите особисто до нас в офіс 

5) телефонуєте нам, щоб перевірити, чи всі документи ми отримали 
6) чекаєте нашого повідомлення щодо Вашого розміщення в США 
7) після отримання розміщення сплачуєте внесок в США  
8) чекаєте нашого повідомлення про дату співбесіди в посольстві 

 
ОБОВ’ЯЗКОВІ документи: 

� Підписаний інформаційний лист щодо умов практики в США Виноробство на 2017 рік  
� Заповнена он-лайн анкета (вам буде надіслано інструкцію з реєстрації) 
� Автобіографія (англійською мовою) 
� Резюме або CV (англійською мовою).  
� Одна або дві рекомендації англійською мовою або з перекладом  
� 2 фото формату 3,5 на 4,5 см 
� Для студентів - довідка з місця навчання (українською мовою + переклад)  
� Для випускників - копія всіх дипломів (без додатків з оцінками) та довідка з місця роботи 

(українською мовою + переклад).  
� Копія першої сторінки закордонного паспорту та всіх віз 
� Копія прав водія міжнародного зразка (якщо є) 
� Фотографії з попередніх закордонних практик (ЗА БАЖАННЯМ) 
� Підписаний договір про надання послуг (заповнюється в двох екземплярах, один 

залишається у практиканта). 
� Копія квитанції про сплату консультаційних послуг (200 грн.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!!  
Приклади всіх документів можна отримати у вашому навчальному закладі або 

надіслати нам запит електронною поштою !!! 
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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 Виноробство на 2017 рік, прочитав (ла) та зрозумів (ла) 
зміст програми повністю. 

 
Дата ________________    Підпис __________________ 
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