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Фахове визнання майбутніх пакувальників
О.М. Гавва, д.т.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ
ців для харчової промисловості та
пакувальної індустрії.
Суттєве зміцнення і розширення творчих взаємовідносин відбулося у період,
коли головою правління ПАТ «Укр
пластик» був Олександр Олексійович
Галкін, випускник факультету машин та
апаратів харчових виробництв НУХТ.
У цьому ВНЗ він одержав глибокі знан
ня, які дали йому можливість у майбутньому вирішувати не тільки наукові,
але й технологічні, технічні та бізнесові
завдання. Тут же захистив дисертацію
та отримав науковий ступінь кандидата
технічних наук. Важливо також відзначити, що навіть після закінчення навчання в НУХТ він продовжував тісно
з ним співпрацювати.
Створивши високотехнологічне наукомістке підприємство «ПАТ «Укр
пластик», Олександр Олексійович
відкрив його двері для опанування
знаннями, вміннями та навичками
студентам, аспірантам і науковцям
ВНЗ України й особливо НУХТ. У новітніх лабораторіях ПАТ «Укрплас-

тик» проводяться найбільш досконалі
дослідження науковцями ВНЗ.
На превеликий жаль, життя Олександра Галкіна трагічно обірвалося.
Проте започатковані ним навчальні
та наукові програми не перервалися,
а набули більш якісної форми, що віддзеркалює пам’ять по ньому.
Одним із заходів вшанування пам’яті
Олександра Галкіна та заохочення
студентів до особливих успіхів у навчанні, активної участі у науковій
роботі є запровадження студентської
стипендії імені Олександра Галкіна.
Рішенням правління ПАТ «Укрпластик» стипендія встановлена:
•• І та ІІ ступенів для студентів НУХТ
денної форми навчання факультету інженерної механіки та пакувальної техніки спеціальностей
«Машини і технології паковання»
та «Машини і ресурсозберігаючі
технології переробки упаковки»;
•• ІІІ ступеня для студентів НУХТ
денної форми навчання факультету автоматизації і комп’ютерних

Виступає Олена Галкіна,
заступник голови
правління ПАТ «Укрпластик»,
дочка О.О. Галкіна.
Поруч Сергій Іванов, ректор
НУХТ, та Ірина Мірошник, голова
правління ПАТ «Укрпластик»
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Система мотивації та залучення студентів до відмінного навчання, активної суспільної позиції та пошуку
рішень глобальних проблем економіки, техніки, технологій наявна майже
в кожній країні, в кожному вищому
навчальному закладі (ВНЗ).
Поряд із цим ефективність такої
системи у різних ВНЗ неоднакова і в деяких випадках мінімальна.
Як свідчить досвід провідних ВНЗ,
найвища ефективність системи заохочення студентів до навчання,
науки і практичної діяльності там,
де склалися тісні творчі взаємовідносини між фаховими підприємствами та ВНЗ.
Приємно визнавати, що такого рівня взаємодія сформована та тривалий час існує між ПАТ «Укрпластик», одним з лідерів у Європі з
виробництва гнучких пакувальних
матеріалів, та Національним університетом харчових технологій
(НУХТ), провідним навчальним закладом України з підготовки фахів-
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Сергій Іванов, ректор НУХТ, та
Ірина Мірошник, голова правління
ПАТ «Укрпластик», підписують
Положення про іменну стипендію
Олександра Галкіна

систем спеціальностей «Автоматизоване управління технологічними процесами» та «Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси і
виробництва».
Задля визначення претендентів на
іменну стипендію, відповідно до
Положення про іменну стипендію
ім. Олександра Галкіна, проведена
значна робота випусковими кафед
рами, факультетами НУХТ. Кандидати на іменну стипендію повинні
відповідати великій кількості критеріїв, до яких входять якісні показники практичної та наукової роботи на
ПАТ «Укрпластик».
Початок навчання в НУХТ був ознаменований урочистим врученням сту
дентам сертифікатів на іменну сти
пендію ім. Олександра Галкіна.
Третього вересня в актовій залі
НУХТ зібралися студенти І–V курсів та викладачі факультетів «Інженерна механіка та пакувальна техніка» й «Автоматизація і комп’ютерні
системи» для привітання перших
лауреатів стипендії ім. Олександра
Галкіна.
В урочистих заходах брали участь:
ректор НУХТ Іванов Сергій Віталійо
вич, голова правління ПАТ «Укр
пластик» Мірошник Ірина Миколаївна, заступник голови правління
ПАТ «Укрпластик» Галкіна Олена
Олександрівна та член наглядової ра
ди ПАТ «Укрпластик» Кагаловський
Петро Григорович.
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Денис Пригодій

Володимир Полупан

Альона Бабицька

Лауреати стипендії ім. Олександра Галкіна

Передувало врученню сертифікатів
урочисте підписання Положення про
іменну стипендію ім. Олександра Галкіна. Ця подія відбувалася в залі засідань ректорату НУХТ за участі проректорів, деканів, завідувачів кафедр,
журналістів та телевізійників.
З офіційно оформленими документами присутні в залі засідань ректорату
перейшли до актової зали, де на них
чекали сотні студентів та викладачів.
Відкрив урочисті збори ректор НУХТ
Іванов Сергій Віталійович, розповівши про досягнення науковців та
студентів у вирішенні важливих економічних і технологічних проблем.
Життєвий і творчий шлях Олександ
ра Галкіна висвітлила Олена Галкіна.
Привітала з початком навчального
року та запросила до тісної співпраці
голова правління ПАТ «Укрпластик»
Мірошник Ірина. Вона зачитала рішення правління ПАТ «Укрпластик»
про призначення студентам Денису
Пригодію, Альоні Бабицькій та Воло-

димиру Полупану іменної стипендії
відповідно І, ІІ та ІІІ ступенів.
Під бурхливі оплески присутніх в актовій залі ці студенти з рук Ірини Мірошник та Сергія Іванова одержали
сертифікати на іменну стипендію. Із
словами вдячності та обіцянкою бути
гідними цієї почесної нагороди виступив студент Денис Пригодій.
На завершення урочистих зборів
Олена Галкіна розповіла про досягнення ПАТ «Укрпластик» та запросила студентів після закінчення навчання в НУХТ до співпраці у
ПАТ «Укрпластик».
Святкове дійство завершилось, навчальний рік розпочався, плани і
програми ефективного використання технічних і технологічних можливостей ПАТ «Укрпластик» у науковій
та освітянській діяльності успішно
сформовані.
Співпраця НУХТ із ПАТ «Укрпластик» — це запорука європейських відносин в освітянському просторі.

