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«Золотий каштан» підтверджує
сподівання фахівців
(про XVI Міжнародну студентську науковопрактичну конференцію)
О .М . Гавва, д.т.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ

Саме восени природа та суспільство
підбивають підсумки своїх здобутків.
Не стоїть осторонь і пакувальна інду
стрія. За 16 років вона одержала тисячі
молодих фахівців із високим рівнем ін
новаційного мислення, до чого безпо
середньо причетний конкурс на кращу
наукову роботу з проблем пакування
«Золотий Кдштан». Цей проект Клубу
пакувальників важко переоцінити. За
час його існування десятки перемож
ців конкурсу отримали внутрішній
потяг до подальших наукових дослі
джень. Серед 'їхніх досягнень —захист
дисертацій, сотні наукових публікацій,
патентів, розробок тощо.
Цьогоріч майбутнім фахівцям паку
вальної індустрії також поталанило,
бо фаховий конкурс «Золотий каш
тан» здобув всебічну підтримку, мав
продовження та приніс неабияке за
доволення.
У цьому році конкурс складався з трьох
етапів. Останній третій етап проводи
ли під керівництвом та пильним на
глядом його засновників та організа
торів —Клубу пакувальників України,
1АЦ «Упаковка» та Інституту модерні
зації змісту освіти МОН України.
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На XVI студентський конкурс було
представлено 47 робіт від 17 ВНЗ з 8 міст
України. На жаль, у цьому році зменши
лась кідькість учасників з інших країн.
Але сподіватимемося, що це тимчасово.
Конкурс проходив за п’ятьма номіна
ціями:
• конструювання та дизайн упаковки;
• технології та обладнання виготов
лення пакувальних матеріалів та
упаковки;
• технології пакування та пакуваль
не обладнання;
• упаковка —елемент логістики;
• технології й обладнання перероб
ки використаної упаковки.

Традиційно професійний склад журі
забезпечив об’єктивне оцінювання
робіт. Журі, крім визначення пере
можців конкурсу, зауважило, що
більшість робіт мала інноваційну
складову. Новизна рішень більшо
сті прикладних завдань підтверджена
патентами України, багато розробок
рекомендовано до впровадження у
виробництво.
З рішенням журі та Наказом МОН
України № 1106 від 26.10.2015р. мо.жна ознайомитися на сайтах Інституту
модернізації змісту освіти (www.imzo.
gov.ua) та Клубу пакувальників (www.
upakjour. com .иа).

Упаковка
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За
традицією,
відповідно
до
«Положення про конкурс», за ре
зультатами конкурсу проводиться
Міжнародна студентська науковопрактична конференція «Золотий
каштан». На цій конференції студен
ти, роботи яких визнані перемож
цями в різних номінаціях конкурсу,
мають змогу доповісти про результа
ти роботи, відповісти на питання та
подискутувати з учасниками конфе
ренції. Такий методологічний підхід
до конкурсу формує у переможців
конкурсу здатність представляти та
відстоювати свої рішення, що є дуже
важливим як у подальшій науковій,
так і у практичній діяльності.
Відповідно до попередніх домов
леностей та Наказу МОН України
Міжнародну конференцію провели
10 листопада 2015 р. у Національному
університеті харчових технологій.
Підготовка конференції охопила низ
ку організаційних заходів, але зав
дяки роботі організаторів та студен
тів — майбутніх фахівців пакувсшьної
індустрії - все заплановане виконано, і
Значна допомога надійшла і від спон- і
сорів — «DOW Europe GmbH», «Coca- і
Cola Beverages Ukraine», ПП «Лєко- ;
плюс», AT «Ветропак Гостомельський '
Склозавод»,
«PackGroiip»,
МПП
«Рада», ПП «Пластко», представництво :

«Windmöller & Hölscher», Національний
університет харчових технологій.
Відкрила конференцію проректор
НУХТ з наукової роботи проф. Мостенська ТЛ. У своєму виступі вона
передала вітання від ректора НУХТ
проф. Українця А.1. учасникам кон
ференції та розповіла про наукові
напрямки з вирішення проблем паку
вання харчової продукції, якими зай
маються науковці та студенти НУХТ.
Вітання від Міністра освіти і науки
України С. Квіта передала завідувач
відділу Інституту модернізації змісту
освіту Вернидуб О.М., відзначивши
високий науковий та методичний рі
вень цієї міжнародної конференції.

Важливість якісного
пакування
харчових
продуктів
обгрунтува
ла у своєму виступі завідувач від
ділу Департаменту продовольства
України Заєць В.М. Вона побажала
переможцям і учасникам конферен
ції успіхів у навчанні та наукових до
слідженнях, а також запросила їх до
співпраці у розбудові харчової про
мисловості.
Про розвиток пакувальної індустрії
у світі та в Україні говорив прези
дент Клубу пакувальників України
Кривошей В.М., зазначивши, що в
розбудові української пакувальної
індустрії є частка праці й переможців
конкурсу «Золотий каштан».
З цікавою інформацією про іннова
ційні розробки компанії «DOW Europe
GmbH» виступив директор представ
ництва в Україні Александров О.М.
Він побажав усім студентам здобу
ти побільше знань та інформації для
успішного втілення у виробництво
новітніх технологій пакування.
Загалом, на конференції панувала
традиційно активна і дружня атмо
сфера. Проте були помітні деякі нові
позитивні відмінності від попередніх
заходів, а саме;
• достатньо висока фахова підготов
ка багатьох переможців, які гідно
захищали свої роботи;
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• підвищення активності студент
ської аудиторії учасників конфе
ренції, які проявили професійне
розуміння суті робіт;
• активізація наукових розробок
майбутніми логістами та маркето
логами.
Завершив конференцію виступ пре
зидента Клубу пакувальників України
Кривошея В.М. Він привітав пере
можців конкурсу, висловивши осо
бисте задоволення рівнем студент
ських робіт та участю студентів у
конференції, а також запросив май
бутніх фахівців до співпраці.
Закриваючи конференцію, декан фа
культету інженерної механіки та па
кувальної техніки доц. Блаженко С.І.
від імені ректорату НУХТ запро
понував оргкомітету провести і в
наступному році Міжнародну сту
дентську науково-практичну конфе
ренцію з проблем пакувальної інду
стрії в Національному університеті

харчових технологій, як вже було
12 років поспіль.
Традиційно після завершення конфе
ренції було проведено засідання кругло
го столу викладачів на тему «Проблеми
підготовки фахівців для пакувальної
індустрії». Досить жваво обговорювали
питання щодо особливостей фахової
підготовки спеціалістів дизайнерів для
пакувальної іїшустрії (доповідь зро
била зав. кафедри КНУКіМ, к.мист.,
доц. Божко ТО.), реалізації спільних
проектів Клубу пакувальників України
з ВНЗ та можливих шляхів їх розши
рення та інтенсифіїсації (доповідь пре
зидента Клубу пакувальників, к.х.н.,
Кривошея В.М.). Загальним ріїленням
круглого столу було:
• сформулювати єдину концепцію
підготовки фахівців дизайнерів
для пакувальної індустрії;
• відстоювати інтереси ВНЗ у МОН
України під час підготовки різних
нормативних документів;

• розширювати співпрацю ВНЗ із
промисловістю, створюючи умо
ви перепідготовки викладачів та
практичної підготовки майбутніх
фахівців;
• взяти активну участь у роботі Між
народної виставки «ПАК Експо
2016», оформивши спільну екс
позицію «ВНЗ — пакувальній ін
дустрії»;
• підготувати й ефективно провести
науково-практичну конференцію
«Новітні технології пакування»;
• сформувати план заходів з орга
нізації курсів підвищення квалі
фікації фахівців, що працюють у
сфері пакування.
Нарешті всі офіційні заходи про
ведені, позитивні емоції одержані.
Можна розпочинати обмірковувати
все почуте та побачене і завтра з но
вими ідеями і розробками ефективно
вирішувати нагальні питання ВНЗ та
пакувальної індустрії. ' У
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у жовтні видатному вченому та талановитому педагогу. Заслуженому
діячу науки і техніки України, доктору технічних наук, професору
Української академії друкарства Ярославу Чехману виповнилось 85 ро
ків від дня народження. У його трудовій книжці є тільки один запис: у
1948 р. він прийнятий студентом на спеціальність «Поліграфічні маши
ни» й відтоді, ось уже 67 років, його навчальна, а згодом викладацька і
наукова діяльність пов’язані тільки з одним навчальним закладом. Його
життя - яскравий приклад відданості науці і справі виховання молодих
спеціалістів!
За переліком його наукових праць можна прослідкувати всю післяво
єнну історію розвитку та удосконалення друкарських машин. Він прой
шов славний шлях творчого мужніння, опанував найскладніші нюанси
теорії і практики сучасної друкарської техніки і зараз очолює цілу на
укову школу однодумців з числа своїх учнів і колег, завжди знаходиться
в науковому пошуку.
Наукові і педагогічні здобутки ювіляра вагомі: за 60-річний період нау
кової і педагогічної діяльності він опублікував більше 200 наукових ста
тей, у тому числі одержав понад 50 патентів на винаходи, видав 5 під
ручників і навчальних посібників, під його керівництвом захищено
13 дисертацій. Монументальним виданням на 468 сторінках є перший
україномовний підручник для вищої школи «Друкарське устаткування», у якому Ярослав Чехман виклав увесь свій
досвід, усі знання, накопичені десятиріччями в плідних наукових пошуках разом зі своїми учнями і колегами.
Ярослав Чехман є носієм таких загальнолюдських цінностей, як шляхетність, скромність, максимальна
об’єктивність, доброзичливість до людей розумних, творчих, ініціативних і порядних. Усі, хто його знає, віддають
йому належне за велику самовіддану працю та дякують за ці прекрасні риси його характеру.
Колеги — поліграфісти та пакувальники
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