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Науковий форум майбутньої пакувальної еліти
О.М. Гавва, д.т.н., Національний університет харчових технологій, м. Київ
В освітній програмі підготовки фахівців для пакувальної індустрії сформульовано основні компетенції, якими
має володіти спеціаліст високого рівня. Однією з найважливіших є уміння
застосовувати методи наукових досліджень під час вирішення виробничих
завдань та проблем. Опанувати на високому рівні методологію та методи
наукових досліджень можливо лише за
умови безперервного виконання науково-дослідних робіт протягом усього
навчання у вищих навчальних закладах.
Для проведення підсумків такої р о боти, сприяння пошуку мотивацій
та залучення до навчального процесу виробничих компаній у 2000 р.
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був започаткований перший і, напевно, єдиний у світі в такому ф о р маті конкурс студентських наукових
робіт «Золотий каштан» з вирішення
актуальних завдань пакувальної індустрії. За період проведення такого
конкурсу на розгляд оргкомітету було
надіслано понад 950 робіт із 21 ВНЗ
та 5 країн. Незалежне журі, с ф о р м о ване оргкомітетом, відзначило понад
270 студентських робіт, більшість з
яких впроваджено або рекомендовано до впровадження у виробництво.
Серед усіх учасників конкурсу — професори, завідувачі кафедр, десятки
кандидатів наук, керівники малих і
великих підприємств як в Україні,
так і далеко за її межами, а троє, які
брали участь у заході в минулому, на
сьогодні вже стали докторами наук.
У багатьох ВНЗ із кожним початком
навчального року чекають на конкурс
і всі заходи, шо проводить оргкомітет
у рамках «Положення про конкурс...».
2015/16 навчальний рік нічим не від-

різнився від інших. Ще на початку
2016 р. Міністерство освіти і науки
видало наказ № 351 від 31.03.2016 р.
«Про проведення
Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт із актуальних проблем пакувальної
індустрії у 2016 р.».
Згідно з цим наказом конкурс робіт
проводили у два етапи: перший — у
ВНЗ, другий — у Клубі пакувальників,
який разом із членами оргкомітету,
визначеного Міністерством
освіти
і науки України, обрав із провідних
фахівців і науковців пакувальної індустрії журі.
На розгляд журі було надіслано 55 р о біт із 17 ВНЗ України. Оцінювання

робіт здійснювалось за методикою,
викладеною в додатку до «Положення
про конкурс...», за десятибальною
шкалою. Журі працювало з 15 до
ЗО вересня 2016 р. і 4 жовтня на спільному засіданні після нетривалої дискусії прийняло рішення про студентів-переможців.
За результатами рішення журі від
27.10.2016 р. видано наказ № 1289
Міністерства освіти і науки України
« П р о підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з актуальних проблем пакувальної
індустрії», відповідно до якого переможцями в номінаціях стали:
• конструювання та дизайн упаковки — 5 робіт;
• технології та обладнання виготовлення пакувальних матеріалів та
упаковки — 6 робіт;
• технології пакування та пакувальне обладнання — 6 робіт;
• упаковка — елемент логістики —
2 роботи;
• технології і обладнання переробки
використаної упаковки — 1 робота.
За цим наказом також було передбачено провести 8 листопада 2016 р.
студентську науково-практичну конференцію з проблем пакувальної індустрії у Національному університеті
харчових технологій (м. Київ), на якій
студенти переможці конкурсу представили результати своїх досліджень.

Для успішного проведення конференції на високому науково-методичному рівні в Національному університеті харчових технологій було
створено оргкомітет на чолі з ректором, проф. А.І. Українцем.
Для вирішення організаційних питань, таких як друкування матеріалів
конференції, дипломів та грамот переможцям та їх керівникам, виготовлення золотих медалей, формування
цінних подарунків, святковий обід для
переможців, значну допомогу надали

спонсори конкурсу та конференції:
представництва компаній І)ол< Еигоре
ОшЬН та ХУіпсІтбІІег & НбІхсНег,
АТ «Ветропак Гостомельський склозавод», «Соса-Соїа» Веуега§е& ІЛсгаіпе,
ТОВ «Хенкель Україна», РаскСгоир.
Для проведення конференції оргкомітет запропонував досить насичену
програму, яка включала поряд із д о п о відями студентів-переможців виступи
представників компаній — спонсорів,
ВНЗ, Міністерства освіти і науки, а
також проведення засідання круглого столу з питань підготовки фахівців
для пакувальної індустрії.
Відкрив
конференцію
проректор
НУХТ
з
наукової
роботи,
проф. О.Ю. Шевченко. У своєму виступі він передав вітання учасникам
конференції від ректора університету,
проф. А.І. Українця та розповів про
основні наукові здобутки студентів
НУХТ. Він також наголосив, що наукова школа технологій і обладнання

пакування в НУХТ є однією з найпотужніших, її доробками є десятки
технологій пакування харчових продуктів та десятки машин і потокових
ліній пакування. Для підготовки фахівців створено новітні лабораторії.
Він запросив студентів інших ВНЗ до
співпраці у вирішенні важливих завдань пакувальної індустрії.
Від Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України
з привітанням виступив зав. відділенням В.П. Погребняк, який зазначив,

що неодноразово бере участь у роботі
конференції, отримуючи при цьому
задоволення від наукового потенціалу майбутніх фахівців. Він вважає
конференцію «Золотий каштан» за
її організацією та результатами о д ним із кращих заходів, що проводить
Міністерство освіти і науки України.
У привітанні В.М. Кривошея, президента Клубу пакувальників, яке
зачитала директор ІАЦ «Упаковка»,
віце-президент Клубу пакувальників
В.В. Халайджі, є таке побажання студентам: «Якщо Ви сіли в поїзд знань,
то цей поїзд ніколи не повинен зупинятися, а лише пришвидшувати ходу».
В.В. Халайджі розповіла про значні
здобутки журналу «Упаковка» за 20 років, про суттєвий внесок в інноваційні
розробки учасників конкурсу за 16 р о ків, про шляхи розвитку інформаційних засобів для задоволення потреб
широких верств населення.
Про сучасні вимоги до фахівців пакувальної індустрії говорила керівник
представництва компанії \УіпсІтоІІег &
НоІ8сЬег в Україні Олена Туржанська.
Вона зазначила, що без володіння новітніми виробничими й інформаційними технологіями молодим фахівцям
практично неможливо влаштуватись на
роботу до всесвітньо відомих компаній.
Передувала доповідям студентів-переможців інформація,
професійно
надана директором ТОВ «Хенкель
Україна» Георгієм Россіхіним про тенденції розвитку компанії «Хенкель»
у виробництві пакувальних матеріалів та керівником департамен-

ту ПАТ «Укрпластик» Людмилою
Рижовою про реалізацію компанією
«Укрпластик» європейської ініціативи «5ауе Роосі».
Закриваючи конференцію, яка проходила в традиційно активній і дружній
атмосфері, декан факультету інженерної механіки і пакувальної техніки,
доц. С.І. Блаженко від імені ректорату
НУХТ запросив оргкомітет прийняти
рішення про проведення в наступному році чергової Всеукраїнської
студентської
науково-практичної
конференції з проблем пакувальної
індустрії в Національному університеті харчових технологій.
Традиційно та відповідно до програми конференції по її завершенні було
проведено засідання круглого столу
«З проблеми підготовки фахівців для
пакувальної індустрії». Досить жваво обговорювали питання особливостей фахової підготовки спеціалістів
для пакувальної індустрії в сучасних
умовах (доповідав завідувач кафедри Української академії друкарства,
проф. 1.1. Регей); шляхів розширення
співпраці Клубу пакувальників із ВНЗ
(доповідала віце-президент Клубу пакувальників В.В. Халайджі).
На цьому програма конференції була
вичерпана, якщо не враховувати ще
тривалі дискусії між викладачами.
Усі офіційні заходи проведено, позитивні емоції отримано. А завтра,
тобто сьогодні, все почуте і побачене
потрібно обдумати та з новими ідеями
вирішувати нагальні питання ВНЗ та
пакувальної індустрії. У

