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Впевнена хода «Золотого каштана»
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О.М. Гавва, д.т.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ
Стабільний розвиток пакувальної ін
дустрії поряд із фінансовими, матері
альними, інформаційними та іншими
чинниками потребує фахівців нового
покоління, знання і вміння яких ба
зувалися б на наукових методах вирі
шення актуальних завдань промисло
вості. Одержати такі навички майбутні
спеціалісти можуть через інтерактив
не сприйняття теоретичної інформа
ції, практичну підготовку та активну
участь у науково-дослідних роботах,
результати яких впроваджуються, ви
світлюються на конференціях, семіна
рах, публічно обговорюються.
Майбутнім фахівцям поталанило, бо
вони мають можливість брати участь
у фаховому конкурсі наукових робіт
«Золотий каштан». Цього року про
ведено вже XIV конкурс студентсь
ких робіт, присвячений вирішенню
актуальних завдань пакувальної ін
дустрії.
Конкурс проводиться в кілька етапів,
останній — під пильним наглядом ор
ганізаторів і засновників — Клубу па
кувальників України, ІАЦ «Упаковка»
та Інституту інноваційних технологій
змісту і освіти МОН України.
На XIV конкурс студентських науко
вих робіт було представлено 69 робіт
із 22 ВНЗ України, Росії, Болгарії.
Відповідно до «Положення про кон
курс...» оцінка студентських робіт була
проведена за п’ятьма номінаціями:
•• розробка та дизайн упаковки;
•• технології та обладнання для виго
товлення пакувальних матеріалів
та упаковки;
•• технології та обладнання для паку
вання;
•• упаковка — елемент логістики;
•• технології та обладнання для пере
робки упаковки.
Для оцінювання робіт традиційно
сформовано професійне журі, до скла
ду якого увійшли провідні науковці в
галузі пакування, виробничники, ди
зайнери, логісти, економісти.
Рішення журі покладено в основу На
казу МОН № 1457 від 21.10.2013 р.
(детальніше із цими документами
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можна ознайомитись на сайті МОН
України та Клубу пакувальників).
Відповідно до «Положення про кон
курс...» та Наказу МОН № 1457 від
21.10.2013 р. «Про підсумки VII Все
українського конкурсу студентських
наукових робіт з актуальних проблем
пакувальної індустрії» за результата
ми конкурсу 12 листопада 2013 р. була
проведена Міжнародна студентська на
уково-практична конференція, на якій
студенти-переможці мали змогу допо
вісти про результати своєї роботи, по
дискутувати з учасниками конференції.
Стало вже майже традицією прово
дити Міжнародну студентську на
уково-практичну конференцію в На
ціональному університеті харчових
технологій (НУХТ).

Підготовка до конференції охопила
низку організаційних заходів, з яки
ми організатори успішно впорались.
Однією з важливих складових такої
роботи було видання збірника тез до
повідей переможців конкурсу.
Багато в чому допомогли спон
сори – ТОВ «Тетра Пак Україна»,
МПП «Рада», представництво DOW
EUROPE GMBH в Україні, ТОВ
«Техноком».
Відкрила конференцію проректор
НУХТ з наукової роботи та міжнарод
них зв’язків проф. Т.Л. Мостенська. У
своєму виступі вона передала вітання
учасникам конференції від ректора
університету проф. С.В. Іванова та
розповіла про основні наукові здобут
ки студентів НУХТ.

Передувала доповідям студентів про
фесійно надана інформація пред
ставником компанії ТОВ «Тетра Пак»
Р. Терещенко про асептичні технології
та картонну упаковку в молочній про
мисловості.
Закриваючи конференцію, яка про
йшла в традиційно активній і дружній
атмосфері, декан факультету інженер
ної механіки та пакувальної техніки
доц. С.І. Блаженко від імені ректорату
НУХТ запросив оргкомітет для про
ведення в наступному році XV Між
народної
студентської
науково-
практичної конференції з проблем
пакувальної індустрії в Національному
університеті харчових технологій.
Традиційно по завершенні конфе
ренції було проведено засідання

круглого столу «З проблем підготов
ки фахівців для пакувальної індус
трії». Досить жваво обговорювались
питання сучасних аспектів інженер
ної освіти (доповідав декан факуль
тету інженерної механіки та паку
вальної техніки доц. С.І. Блаженко);
шляхів розширення співпраці Клубу
пакувальників України із ВНЗ (допо
відав президент Клубу пакувальників
В.Н. Кривошей).
Нарешті, цей непростий день для
учасників конференції підійшов до
завершення. Всі офіційні заходи про
ведено, позитивні емоції одержані. А
завтра все почуте і побачене потрібно
обдумати і з новими ідеями вирішува
ти нагальні питання ВНЗ та пакуваль
ної індустрії.
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Про розвиток пакувальної індустрії
у світі та Україні говорив прези
дент Клубу пакувальників України
В.Н. Кривошей, він зазначав, що у
розбудову української пакувальної
індустрії зробили внесок і переможці
конкурсу різних років.
З вітаннями від голови правління та
колективу виступив провідний фа
хівець ПАТ «Укрпластик» С.В. Та
расенко. Він розповів про здобутки
підприємства та відзначив, що значна
частина спеціалістів організації — це
випускники НУХТ. Керівництво ком
панії запрошує здібних, ініціативних,
фахово підготовлених молодих людей
до співпраці, забезпечуючи їх робо
тою у різних напрямках виробничої
діяльності.
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