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Перше фахове визнання
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Сподіваюсь, у кожного майбутнього
професіонала своєї справи є мрія —
продукувати ідею, яка б суттєво змінила навколишнє середовище. Безумовно, для досягнення такої мрії потрібно багато працювати, цікавитися
новинами в сфері науки, технологій,
знатися на машинах, розуміти системний зв’язок — «природа-людинамашина».
Перше випробування на здатність вирішувати високопрофесійні завдання майбутні фахівці проходять через
систему конкурсів, олімпіад та інших
змагальних заходів.
Зважаючи на те, що майбутні фахівці пакувальної індустрії — це визнані
інтелектуали, вони не змогли пройти
повз таких випробувань.
15 років тому Клуб пакувальників
України разом із ВНЗ започаткували конкурс наукових студентських
робіт, присвячених вирішенню актуальних проблем пакувальної індустрії. Результати конкурсу публічно
були обговорені на науковій студентській конференції (з легкої руки студентів-дизайнерів Харківської державної академії дизайну і мистецтв
отримала назву «Золотий каштан»),
яка відбулася в історичному та живописному місці — актовій залі Національного університету «Львівська
політехніка».
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Цієї осені «Золотий каштан» був проведений вже в п’ятнадцяте. Метою
конкурсу є активізація наукової роботи студентів як найважливішого чинника формування фахівців найвищого класу, майбутніх творців упаковки,
пакувальної техніки та дослідниківнауковців. На сьогодні організаторами конкурсу є: Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України, Клуб пакувальників України та
ІАЦ «Упаковка».
На п’ятнадцятий конкурс було представлено 49 робіт із 11 ВНЗ України.

На жаль, політична ситуація в Україні дещо пригальмувала інтенсивність
участі студентів ближнього та далекого зарубіжжя. Втім, є всі підстави
вважати, що наступного року географія учасників конкурсу суттєво розшириться. Важливо також відмітити,
що I тур конкурсу, який проходить у
ВНЗ, став більш вибагливим, а тому
конкурсне журі мало значні складнощі під час вибору переможців.
Цьогорічна конкурсна комісія, як і в
попередні роки, складалася із досвідчених науковців, представників відо-

мих українських компаній-виробників упаковки, пакувальних матеріалів
та обладнання. Конкурсна комісія
протягом двох тижнів ретельно вивчала та аналізувала студентські роботи і на пленарному засіданні сформулювала кінцеве рішення.
Отже, переможцями XV Міжнародного конкурсу студентських робіт у
номінаціях було визнано:
••«Розробка та дизайн упаковки» —
4 роботи;
••«Технології та обладнання виготовлення пакувальних матеріалів
та упаковки» — 5 робіт;
••«Технології пакування та пакувальне обладнання» — 4 роботи;
••«Технології і обладнання переробки використаної упаковки» —
2 роботи.
На жаль, уже декілька років поспіль
конкурсна комісія не може визначити
найкращу роботу в номінації «Упаковка — елемент логістики». Над цим
питанням доречно попрацювати як
ВНЗ, так і організаторам конкурсу.
Відповідно до «Положення про проведення конкурсу», за його результатами передбачено виступ студентів,
роботи яких журі визнало найкращими, із доповіддю на науковій конференції. Наказом МОН України

№1163 від 14.10.2014 р. «Про підсумки XV Міжнародного конкурсу
наукових студентських робіт із актуальних проблем пакувальної індустрії» було затверджено результати
конкурсу та рекомендовано провести Міжнародну студентську наукову
конференцію 11 листопада 2014 р. у
Національному університеті харчових технологій.
Кілька тижнів активної, клопіткої роботи організаторів всебічно сприяли
якісному проведенню всіх заходів,
передбачених програмою конференції. Багато в чому допомогли спонсори конкурсу-конференції. Переможці
змогли одержати гідні нагороди, а
учасники конференції — інформаційні матеріали про розвиток підприємств пакувальної індустрії.
Організатори конференції та її учасники висловлюють величезну подяку спонсорам: ПАТ «Укрпластик», МПП «Рада», ТОВ «Техноком»,
ПП «Пластко», ТОВ «Монопак»,
представництву Dow Europe GMBH,
представництву в Україні Windm ller &
H lscher, АТ «Ветропак Гостомельський
Склозавод», ТОВ «ПП «Фоліо плюс».
Конференція проходила в ошатно
оформленій студентській аудиторії
НУХТ, яка вміщує понад 140 слухачів.

Такі умови дали змогу організаторам
застосувати інтерактивні технології під час проведення конференції,
оптимально розмістити цікаву й корисну інформацію для учасників і
гостей конференції, а також створити
дружню й емоційну атмосферу.
Відкрив конференцію заступник
проректора НУХТ з наукової роботи та міжнародних зв’язків
проф Зав’ялов В.Л. З вітальним словом до учасників конференції звернувся і президент Клубу пакувальників Кривошей В.М., який зазначив,
що кожний наступний конкурс виявляє значні успіхи студентів у розбудові пакувальної індустрії. Проф. Гавва О.М. передав вітання учасникам
конференції від керівництв Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України та ознайомив
усіх присутніх із відповідним наказом
МОН.
Стало вже доброю традицією перед
доповіддю студентів заслуховувати інформаційні повідомлення про
інноваційні розробки в окремих галузях упаковкознавства. На конференції учасники змогли ознайомитися з науковими доробками школи
проф. Шерстюка В.П. на тему: «Нанотехнології в пакуванні харчових
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продуктів». Змістовна інформація настільки захопила слухачів, що регламент конференції було змінено, час,
відведений на обговорення й доповіді, збільшено. Також увагу слухачів
захопила Катерина Мазуренко з компанії АТ «Ветропак Гостомельський
Склозавод», яка детально й у цікавій
доступній формі розповіла про «Реалізацію новітніх технологій виготовлення скляної тари на АТ «Ветропак
Гостомельський склозавод».
Доповіді і нагородження студентівпереможців пройшли під загальні
гучні оплески.
Приємним сюрпризом для студентів-переможців було запрошення і
відвідування ПАТ «Укрпластик», де
студенти мали змогу на власні очі
побачити процес створення різноманітних пакувальних матеріалів. Екскурсію цехами Укрпластика провів
технічний спеціаліст підприємства,
який прокоментував роботу кожної
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машини з виробництва плівки, а також відповів на всі питання, поставлені йому студентами. Дизайнерський
відділ Укрпластика також відкрив свої
двері для допитливих студентів. Там
вони дізналися як можна досягти потрібного кольору на упаковці, налагодити кольоропроби. Цей захід також
був поєднаний із врученням найкращим студентам НУХТ сертифікатів
про одержання іменних стипендії
ім. О. Галкіна.
Традиційно, в рамках заходів конференції проведено засідання круглого
столу з проблем підготовки фахівців
для пакувальної індустрії. Зважаючи на
інтеграцію ВНЗ в європейський освітній простір та новий закон «Про вищу
освіту», тематика круглого столу відповідала розширенню міжнародної співпраці ВНЗ України із ВНЗ Європи.
З пропозиціями щодо проектів такої
міжнародної співпраці виступив президент Клубу пакувальників Криво-

шей В.М, який зацікавив всіх присутніх
і викликав серед них жваву дискусію.
Із результатами практичної реалізації
міжнародної співпраці ознайомила
учасників круглого столу доц. НУХТ
Теличкун Ю.С. Вона розповіла про
ефективність міжнародних зв’язків під
час виконання міжнародного проекту
VII Рамкової програми «Дослідження
маркування харчових продуктів у країнах чорноморського регіону». І знову
були запитання, обговорення, диспути,
пропозиції...
Нарешті, цей непростий день добіг
свого кінця. Завершальні акорди конференції — обмін візитівками, запрошення в гості тощо. Можна частково
відпочити, обміркувати все почуте, побачене, сформувати плани на завтра.
Оргкомітет конкурсу та конференції
щиро вітає переможців та їх керівників,
бажає їм нових творчих здобутків. До
зустрічі у 2015 р.!
О.М. Гавва, д.т.н.

