Історія людства – історія
життя особистостей
графій, довідників, інформаційних
бюлетенів тощо.
Інформаційні матеріали стали базою
для підготовки та перепідготовки фахівців і науковців. За період створення
журналу «Упаковка» в ньому опубліковано тисячі статей науковців і фахівців пакувальної індустрії. Журнал
сприяв захисту десятків дисертацій на
науковий ступінь кандидата і доктора
технічних наук. Інформаційному забезпеченню становлення пакувальної
індустрії всебічно сприяв і сприяє Валерій Миколайович.
Клуб пакувальників був і залишається ініціатором та організатором
проведення міжнародних науковопрактичних конференцій. Так, конференція «Пакувальна індустрія»
сьогодні широко відома далеко за
межами України та країн СНД.
Не менш важливим напрямком роботи Клубу пакувальників є пропагування вітчизняних розробок упаковки на внутрішньому і зовнішньому
ринках. Таке пропагування здійснюється через проведення всеукраїнських конкурсів на кращу упаковку,
етикетку та студентські креативні
рішення в упаковці. Десятки зразків
української упаковки через проведені
таким чином заходи здобули світове
визнання на міжнародному конкурсі, що проводить WPO. І ідейним та
мобілізуючим центром цих заходів є
Валерій Миколайович Кривошей.
Можна ще багато перераховувати різні ідеї, сформовані і втілені в життя
Валерієм Миколайовичем з командою однодумців.
Поряд з генеруванням ідей Валерій
Миколайович широко відомий як науковець та педагог. Його наукові праці опубліковано в багатьох монографіях, періодичних виданнях різних
країн, деякі з них і досі не втрачають
своєї актуальності та мають шалений
успіх. За монографіями і статтями
навчаються тисячі майбутніх і тисячі

сформованих фахівців пакувальної
індустрії. Педагогічним мистецтвом
він володіє на найвищому рівні. Ймовірність знайти вільне місце в залі, де
доповідає або читає лекцію Валерій
Миколайович, практично дорівнює
нулю. Час спілкування з ним минає
занадто швидко.
Безумовно, перераховані напрацювання повною мірою не відображають й десятої частини того, що зробив Валерій Миколайович Кривошей
для пакувальної індустрії. І тому його
сприймають як енергетичний центр,
навколо якого обертається та розвивається життя пакувальної індустрії
України.
У кінці вересня Валерій Миколайович разом із сім’єю, колегами та однодумцями відсвяткував свій ювілей –
75 років. Це знаменна і поважна подія, коли людина може оцінити свій
внесок в історію людства, а у Валерія
Миколайовича – суттєвий доробок,
який визначається рівнем зростання
пакувальної індустрії в Україні.
Колективи Клубу пакувальників та редакції журналу «Упаковка» щиро вітають Валерія Миколайовича з ювілеєм.
Нехай зростає Ваш внесок у розвиток
пакувальної індустрії. Нехай кожен
Ваш день буде наповнений корисними
справами та теплом людських відносин. Нехай Ваші мрії втілюються в
життя та приносять бажану радість
і задоволення.
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Будь-яка людина періодично замислюється над законами природи,
суспільства. Їх еволюційний та революційний розвиток багато в чому залежить від генерування та реалізації
ідей. У такому разі можна говорити
про роль особистості в історії людства. Таке поєднання – особистість-
історія – здебільшого застосовують
для оцінювання внеску людини на
політичній арені. А все те, що наближене до матеріального, зазвичай
вважають реалізацією політичних
ідей. Можливо воно і так, але без генераторів в окремо взятій індустрії,
галузі політичні ідеї залишаються
лише ідеями. Підтвердженням цього
є становлення пакувальної індустрії
в Україні. На думку значної кількості
фахівців і експертів пакувальної індустрії України, генератором ідей та
об’єднувальним центром став Валерій
Миколайович Кривошей. Пройшовши
базову фахову підготовку на українських і закордонних підприємствах,
він на початку 90-х рр. минулого століття за підтримки однодумців вперше в Україні генерував проект державної програми «Тара і упаковка».
Прийнята і частково реалізована програма дала змогу сформувати базис
для створення та розвитку тисячі підприємств пакувальної індустрії. Для
об’єднання зусиль та централізованого використання основних завдань
цієї програми було створено асоціа
цію пакувальників України – Клуб
пакувальників. У подальшому Клуб
пакувальників від України увійшов
до складу Всесвітньої пакувальної
організації (WPO). Інформаційним
органом Клубу пакувальників став
науково-аналітичний журнал «Упаковка», головним редактором якого є
В.М. Кривошей. Редакційний колектив журналу, який включено в перелік
видань як фаховий із технічних наук,
підготовив та видав десятки навчальних посібників, підручників, моно-
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