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16-та ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ»

5–7 жовтня 2017 р. відбулася 16-та Всеукраїнська наукова кон-

ференція «Актуальні питання історії науки і техніки». Щорічна 

зустріч дослідників історії науки і техніки проходила цього разу 

в актовій залі Державного університету інфраструктури та тех-

нологій Міністерства освіти і науки України у Києві.

Організаторами конференції виступили Центр пам’ят ко-

знавства Національної академії наук України і Українського то-

вариства охорони пам’яток історії та культури, Державний уні-

верситет інфраструктури та технологій МОН України, Інститут 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

ім. Г.М. Доброва НАН України, Академія інженерних наук Ук-

раїни, Академія наук вищої освіти України, Асоціація праців-

ників музеїв технічного профілю, Державний політехнічний 

му зей при Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

На конференцію було заявлено 92 доповіді, особисто взяли 

участь 53 учасника з різних міст України: Миколаєва, Харкова, 

Дніпра, Полтави, Львова, Коростеня, Краматорська, Ніжина, 

Шостки, Києва. Серед них було 9 докторів наук. На конферен-

ції було заслухано 28 виступів – 9 доповідей на пленарному за-

сіданні 5 жовтня 2017 р. та 19 доповідей на секційному засіданні 

6 жовтня 2017 р. Збірник матеріалів конференції було надруко-

вано до початку заходу та на конференції роздано учасникам.

Науковий форум відкрив голова Оргкомітету, доктор тех-

нічних наук, професор Л.О.  Гріффен, який привітав усіх при-

сутніх та побажав їм плідної роботи. Виступив також член Орг-

комітету, доктор біологічних наук, завідувач кафедри екології 

та безпеки життєдіяльності Державного університету інфра-

структури та технологій МОН України О.Я. Пилипчук, який від 

імені ректорату висловив впевненість у тому, що незважаючи 

на організаційні труднощі, пов’язані з перехідним періодом в 

університеті, усі, хто приїхав на конференцію, виступлять із 

доповіддю.

Серед заслуханих пленарних доповідей слід відзначити до-

повіді голови Оргкомітету, доктора технічних наук, професора 
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Л.О. Гріффена «Комплексні матеріальні утворення як об’єкти природничого дослі-

дження», співголови Оргкомітету, доктора історичних наук, провідного наукового 

співробітника А.С. Литвинко «Міжнародне співробітництво в галузі історії техні-

ки», доктора історичних наук, професора В.М. Скляра (Харків) «Директори (ректо-

ри) вищих технічних навчальних закладів – учні та соратники професора В.В. Кір-

пічова», доктора історичних наук, професора В.С. Савчука (Дніпро) «Студії 

дніпровських істориків техніки з історії авіації та космонавтики», доктора фізико-

математичних наук, професора В.А. Шендеровського «Скрижалі життя Бориса Ра-

євського», В.А. Дзержинського (Краматорськ) «Внесок В.І. Капустинського у роз-

виток космічної галузі України».

Наступного дня, 6 жовтня 2017 р., працювала секція, якою керували член Орг-

комітету, доктор історичних наук, професор В.С. Степанович разом із відповідаль-

ним секретарем Оргкомітету, кандидатом технічних наук, старшим науковим спів-

робітником В.О. Константиновим. Зацікавлення присутніх викликали доповіді: 

«Данило де Боскет та реконструкція Ніжинської фортеці» К.А. Желєзка (Ніжин); 

«Бігунні агрегати Шосткінського порохового заводу у ХVІІІ–ХХ ст.» М.Г. Кокшай-

кіна (м. Шостка Сумської області), «Реальна школа у Львові: передумови та при-

чини заснування й діяльність у 1816–1844 рр.» С.В. Харамбура (Львів), «Ніна Шар-

гей: відкриття таємниці імені Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргей) (до 120-річчя від 

дня народження вченого)» І.О. Пістоленко (Полтава) та В.О. Константинова (Київ); 

«Деякі питання історичної географії Північного Причорномор’я» С.О. Біляєвої 

(Київ); «Історія планеризму в Київському політехнічному інституті в першій трети-

ні ХХ ст.» В.В. Татарчука (Київ). Всі доповіді супроводжувались показом ілюстра-

тивного матеріалу. Після виголошення кожної доповіді учасникам задавались пи-

тання та розгорталась наукова дискусія.

Після закінчення секційного засідання були підведені підсумки двох днів ро-

боти. Учасники конференції подякували організаторам та власникам приміщення 

за чергову можливість зустрітися й обговорити нові результати.

Закриваючи роботу конференції, Л.О. Гріффен побажав усім подальшої плідної 

роботи в галузі історії науки і техніки та запросив науковців взяти участь у роботі 

наступної 17-ї конференції у вересні 2018 р. Співголова Оргкомітету, доктор істо-

ричних наук, провідний науковий співробітник відділу історії на соціології науки 

і техніки Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

ім. Г.М. Доброва НАН України наголосила на суттєвому світоглядному, популя-

ризаційному та патріотичному значенні досліджень з історії науки і техніки, і закли-

кала у широко залучати до роботи конференції наукову та студентську молодь.
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