Ш н о У р а д І освіта
Сьогодні рубрика Освіта — це погляд на виноробство з середини, очима ще не професійних виноробів, проте майбутнього галузі. До вашої уваги враження від пройденої практики студентів Національного університету харчових
технологій.

Перші кроки
Ірина Саморядова
студентка 4 курсу,
З групи
(БКЦВ-4-3)

Крим — виноградне серце України, місце, де виплекана сонцем виноградна
лоза і натхненні руки винороба дарують напій, який ще з давніх-давен
вважається «нектаром богів».

О

пановуючи
професію
технолога бродильних
виробництв, як ніхто
розумієш,
наскільки
цікавий шлях — од землі до бочки — проходить вино перед тим,
як потрапити тобі в руки, скільки
праці та творчих помислів вкладено в кожний п'янкий ковток аж
до останньої краплі.
Оволодівши певним багажем
знань нами, студенти БКЦВ-ІУ-З
— М.Ю. Войтичук, В.В. Колесник,
Я.О. Найдан та І.Ю. Саморядова
— жадібні до пізнання нового та
сповнені ентузіазму, за підтримки ректорату університету та
кафедри БПБВ, зокрема свого
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керівника Н.Я. Гречко, відвідали
завод «ПАТ ім. С.Перовської», де і
пройшли технологічну практику.
Великою радістю для нас стала можливість випробувати себе
та удосконалити навички майбутньої професії саме тут. Перед
нами відкрились
перспективи
практичного удосконалення мистецтва виноробства. Власноруч
ми брали участь у переробці винограду, у всіх технологічних
етапах отримання білих та червоних вин, а також отриманні
шампанського пляшковим способом та контролі якості готової
продукції.
Прекрасний колектив заводу,
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на чолі якого стоїть O.K. Галькевич, створює приємну та подомашньому затишну атмосферу
— смачні обіди, комфортні умови
проживання та піднесений настрій щодня чекали на нас, незалежно від погоди чи дня тижня.
Під час практики ми познайомилися з історією підприємства,
відвідавши музей, що також носить ім'я С. Перовської, та провели дегустацію готової продукції
у власному залі підприємства,
який, вочевидь, є окрасою заводу.
Завдяки досвіду, що отримали
«ПАТ ім. С. Перовської», ми збагатили свій багаж професійних
знань, отримали чималі практичні навички у галузі виноробства та почерпнули натхнення

на подальший розвиток у такому
актуальному напрямі харчової
інженерії як бродильні технології.
Отож, сподіваємося, що в майбутньому вино, зроблене нашими
руками, буде найкращим, ігристе
даруватиме найкращі емоції, а
знання, передані в руки поколінь
міцними та значущими. До скорої
зустрічі, благословенна Діонісом
земле!
На схилах Дніпра

На березі Дніпра старого
Давно лунають дзвони чар...
Від Володимира святого,
Який задовго до татар
З Константинопольських поході
Приніс до Київськой Русі
С в я т у ю віру для народів,
А ще — повагу до лози.

На схилах, де Печерська Лавра,
Б у д у ю т ь люди перший Храм...
Від Кримських місць, де жили таври,
Від Херсонеських христян
Прийшло до нас Христове слово
І передзвін коло колів,
Які щодня приносять знову
Маленьку радість в кожен дім.

Е.П.
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